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 ثَيشةكى ضاثى حةوتةم

 

ةردطارى جيهانيان دروودوسةالميش لةسةر سةردارى ثيَغةمبةران سوثاس وستايش بؤ خواى ثةرو   
 :قورئان دةفةرمويَت.. و ياروياوةران

َجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمن مََّثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج وَفَأْحَيْيَناُه َمن َكاَن َمْيتًا  وَأ]
  :األنعام[ِلْلَكاِفِريَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن مِّْنَها َكَذِلَك ُزيَِّن 

 بيَت وبةهؤى ئيمانةةوة بيييَيييةةوةو نةوريَبى بةدةييىَ كةة     (بيَربِوا ) ئايا ئةو كةسةى كة مردوو:واتة
دةركات وةك ئةوة واية كةوا لةناو تاريبسةتانيَبدا بيَةت كةة بةةهي      قورئانةوبةناوخةَلبيدا رِيَى ثيَ

 .ضيَت، بةو شيَوةية رِازيَيراوةتةوة بؤ بيَربِوايان ئةو كردةوة خراثانةى دةيانبرد ى دةرنةيَجؤريَك ل
 .سوثاس بؤ خوا كة بةفةزلَ وكةرةمى خؤى هاوكارى كردم و ذيانةوة هاتة دنياوة     
 .سوثاس بؤ خوا كة خةَلبانيَبى زؤر سووديان ليَبيييوةو واضاثى حةوتةم دةكريَت     
ى توانا ثيايدا ضوومةتةوةوضةند شتيَبى كةميشم بةؤ زيةادكردووة كةة ثيَويسةت     لةم ضاثةدا بةثيَ    
،كة خويَيدمةوة زؤر دَلخؤش بووم كةئةم بةرهةمة ثرِ خيَروبةرةكةتة ناوى ميةى بةنةدةى الوازو   وبو

ئةةم قةورِة هةرئةوةنةدة تةؤزى     : كةم تواناى لةسةرة ، بَليَم ضى هةروةك باوكى رةمحةتيم دةيووت 
 .ت ليَهةَلدةسيَ

ئةم بةرهةمةو ئةوانى تريش شةوخنوونى وهةوَلى زؤرى ويستووة بةدريَيايى سى و هةشت سةالَ       
، تةنانةت لةهةقى نةفسى خؤم و مالَ ومياَليشم خواردووة، لةخوادةثارِيَمةةوة كةةليَمان وةرطةرىَ    

ى ؤ رةخسانةئةطةر هاوكارى و بوار بوثاداشتى خيَرى هاوسةفةرو هاوسةرى خؤشةويستم بداتةوة ك
 .ثيَشبةش ببةم  بةو شيَوةية ئةو نةبواية رةنطة نةمتوانياية ئةم بةرهةمانة

لة خويَيةرى بةرِيَزداواكارم كة دوعاى خيَرمان بؤ ببةات وثةةرِاوةكانى تةريش َويَييَتةةوة كةة          
 .هةموويان تةواوكارى يةكرتين 

 
 
 



  

 وتةيةك
 

 شاسوارى عادل                                        
 

 :سةبارةت بة سةدةكانى رِابردوو ئةَليَن 
نؤزدةش، ئيلحةاد لةة   ..هةذدة ، رِؤشيطةرايى لة برةودا بوو.. حةظدة سةدةى ئةقلَ طةرايى بوو

سةدةى بيسةت ، سةةدةى زانسةت    : ئةندرىَ مالرؤى فةيلةسوفى فةرِةنسيش ئةَليَت..طةشةدا بوو 
 .م بيست ويةك رِؤح ثةرةدةسيَييَت ،بةالبوو

 كةمايةةى زييدويةةتى  ..ئةو اليةنة رِؤحيةى كةمايةى بزوتيى مرؤظةة  .. جةوهةرى ئايييش رِؤحة
 .يةكانى مرؤظى تيَدانو فيرتةتى مرؤظايةتيةو كؤى جوان هةست و وييدان

مرؤظ ضةندة لةناواخيى رِاستةقييةى ئايني دوورببةويَتةوة ئةوةنةدة لةة مانةاى ئاسةوودةيى رِؤح     
ضةونبةخواى جوانبةارو   .. ةهةا دووردةكةويَتةةوة  ةمرىو ختةوبى جةوانى رِ  وهيَميى ذيان وضيَيى نة 

ئاسوودةبةخش وئافةريدةى ذيان و بوون هةر خؤى داهيَيةرى ئةايني و بةخشةةرى سةبونةكانى دلَ    
ذةنطى دلَ بةنزاى سةر بةرمالَ و بةطريانى ..قةسوةتى قةلب بةزيبرى ثةروةردطار الدةضىَ .. وطيانة

ن وبةة دَلةى ثةِر لةة عيشةة و ئةةوين و فيةداكارى بةؤ خةواى جيهانيةان           بة كوَلى سةباى سةاَلحا 
هةةر بؤيةة لةة    ..هةموو ئةو ضةمبانةش لةدةرةوةى ئايييدا ماناى خؤيان ون دةكةةن ..هةَلدةوةريَت

كةةوتوون و   دووريى ئةم كةذاوةى ئايييةوة، دةبييني ضةندين مرؤظ لةسةر شةقامى ئةم ذيانةدا الرِىَ
 ..يَهوودةيى بؤتة ماكى ذيانيانبيَسةروشويَن بوون و ب

راستى ئايني و لة باوةشى ئيسالم ولة ئاميَزى دادو ئاسوودةييةوة لةة  مرؤظ ئةطةر بيةويَت لة نيَو
ئةةزموون و ئةاوةزى   .. دايك ببيَتةوة ، جاريَبى تر بييَتةوة ،رِةجنى ئةوىَ ، ضاو رِؤشيى باشى ئةويَ 

 ..ثاكى و ضاكى ودلَ دامةزراوى ئةوىَ ..ئةوىَ
كؤى ئةو هةولَ وكؤششةية كةدةدريَت بؤ رِازاندنةوةى كةذاوةى زيَرِييى ئيسالم، لةة  ..ذيانةةو  

 هةموو زمبانة جباوازةكاندا ، هةرضةندة ليَرةو لةويَش قوربةانى ليَببةويَتةةوة، بةةاَلم لةة ئاكامةدا     
 .ذيانةوةى هةتاهةتايى بةرهةم ديَييَت 



  

ؤظ لةةناو قةواَليى ئيسةالمدا هةسةتى ثيَدةكاتةةوةو      ئةو هةناسةيةية كة جاريَبى تر مةر ..ذيانةةو  
و دوور لة دَلة رِاوكىَ بة ثايةان نةطةيشةتووةو هيَشةتا     تيَدةطا تا ئةميَستاش هيَشتا ذيانى ئاسوودةيى

هيَشتا هيوايةك بؤ تةمةن ماوة كةة جيَطةاى   ..هيَشتا ئاخيَزىَ بؤ بزاوتن ماوة.. دةرفةتىَ بؤ ذيان ماوة 
 .ليَمان خؤش بيَت  بيانوويةك ماوة تا خوا هيَشتا..دَلخؤشى بيَت
رِيَطايةكة بؤ ضةشتيى شريييى ئيمان ،بةرماَليَبة بةؤ  .هةنطاويَبة بةرةو دؤستايةتى خوا ..ذيانةةو  
 ..ئيمانيدا ثةجنةرةيةكة بةسةر ضةندئايةت وباسيَبى.. نزاو ثارِانةوة
، لةةناو ئةةم دنيةا ثةرش و بةاَلوةدا      تا بانطى خوا زؤر بةهيَميى باَلوبباتةوة  هةوَليَبة ..ذيانةو 

مرؤظةكان بؤ خوا جاريَبى تر كؤبباتةوة ، ناَلةى دةرويَش وجؤشى تةلةبةو رِيَطاى ثريان و زانبؤى 
 ..الوان هةموو ثيَبةوة طريَبداتةوةوبؤ بانطى خوا هةريةك دةنطى خؤى تاقيباتةوة 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 ناو رؤكى بةرطةكان
 

  .............................................بةرطى يةكةم
 

  .............................................بةرطى دووةم
 

  ..............................................بةرطى سيَيةم
 

  ............................................بةرطى ضوارةم
 

  .............................................بةرطى ثيَيجةم
 

  ............................................بةرطى شةشةم
 

  ............................................بةرطى حةوتةم
 

  ............................................بةرطى هةشتةم
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 ثَيشةكى
خواى ثةروةردطارى جيهان و دروودوسةالميش  لةسةر ثيَشةواى ثيَغةمبةران ويةارو   ؤسوثاس ب    

 ..ياوةرو شويَيبةوتوان
اللَّنُه   َفَمننَّ )ئةم ئايةتةى دووبارة دةكردةوةو دةطريا   ،ذيَك خاتوو عائيشةى دايبى برِواداران ؤرِ   

خواى ميهرةبان ضاكةى لةطةةلَ  : بةهةشتيةكان دةَليَن: واتة( الطور( )َقاَنا َعَذاَب السَُّموِمووَعَلْيَنا 
 ..زةخى ثرِئيَش ثاراستييىؤكردين و لةسزاى د

هةةتا هةةتا لةة     ؤظ سةةرفراز بيَةت وبة   ؤشيةى كة مةر ؤئاى لةو خ ،بةرِاستى ضاكى تيَطةيشتووة    
ش ناكةات بةة دةسةبةوتيَبى دنيةاى كةاتى كةضةةند سةاَليَبةو        ؤلة ئيَمة دَلخة  كىَ. بةهةشتا بيَت 

ن بيَةت ؟؟ ديةارة خةاتوو    ؤية ض شى ئةوسةرفرازى ودةستبةوتة يةكجارىؤدةبرِيَتةوة؟ ئةى دةبىَ خ
 .. دةرِيَيىَ ؤن فرميَسبى بؤن هؤزطةي ثيَدةخوازىَ وهؤئاواتيَتى وخ ،عائيشةى دايبمان 

ُكلُّ )ثيَداوة خوا ،سةركةوتووة  ،زةخ ترازاو سزا نةدرا سةرفرازةؤهةرضى لةد ،بةرِاستى هةرواية   
َمنا  وُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز وفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر وِإنََّما ُتوَنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت 

ذى ؤرِ ،هةموو كةسيَك دةبيَت مردن بضيَييَت  :واتة( :آل عمران( )اْلُغُروِر اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع
زةخ ترازاو رِزطارى ؤئةو كاتةى ئةوةى لة د ،قيامةت بةتةواوى ثاداشتى كردةوةكانتان وةردةطرن 

و  شةى ؤئةوة بةرِاستى سةةرفرازة و ذيةانى دنيةاش بيَجطةة لةةوةى كةة خ       ،خراية بةهةشتةوة  ،بوو
 !نيَبى خةَلةتيَيةرة هيضى تر نىية رِابوارد

سةابةَلبو   ،كردنةى ئةةركى سةرشةان     رِةزامةنةدى خةواو جةىَ بةةجىَ     ؤهةوَليَبةة بة  ( ذيانةوة )   
 ..سةرفرازيى دنياو قيامةت بةدةست بيَيني

بةةهارى داَلن وفةرهةةنطى   ) طرانى ؤيةةوة ديَتةة خزمةةت هة    ةتى ئيمانمةةَلىَ بابة  ؤبةك( ذيانةوة )   
( ورِامان لةقورئان ولة خزمةت قورئانةدا   ةرضاو رِوونى وبةرةو ثةروةردةى ئيسالمىبانطخوازان وب

 ،خةرمانى ئيمان وبرِوايان زياد بيَ لة طةشتيَبى ثرِ خيَةردا   ؤئةوةى هةندىَ رِاستى ويةقييياتى تر ب ؤب
باتةة   ذؤبةرةو شارةزابوونى زياتر لةبةرنامةى خواو، بوون بةبانطخوازى زرنطى ضاالك كة شةةوو رِ 

 …ى هةَلطريَتؤى بانطخوازانى بةهيممةت وماندوو نةناسى ثيَش خيَدةم يةك وشويَن ث
 



  

 شان ذيانةو يةؤتَيك هةوَل و
يةوة لة هةموو كات و شةويَييَبدا مايةةى ذيانةوةيةة    ؤرةكانشان بةهةموو جؤجيهادو هةولَ وتيَب    

 ..تيابضن  يشهةرضةند رِةنطة سةروماَل
ية مانةوة و ذيانةوةى ؤب ،بيَت يان سبةى  ؤئةمرِ ،ةروماَلة هةر تيادةضن وناميَينلةرِاستيدا ئةوس     

قورئانى .. رِاستى و ذيانى رِاستةقيية ذيانى ئاخريةتةو، دنيا وةك خةويَك وايةو كورتةو تةواو دةبيَت 
 ِلما ُيحينيُكمْ م أيها الذين أمنوا استجيبوا هلل وللّرسول إذا دعاكاي): ز بة موسَلمانان دةفةرمويَت ؤثري

ئةةى ئةوانةةى باوةرِتةان    :واتة :  االنفال (واعَلُموا أّن اهلَل َيُحوُل بني املرء وقلبه وأنَُّه إليه ُتْحَشرون
بةرنامةةو رِيَبازيَةك كةة    ؤبةدةم بانطةوازى خواو ثيَغةمبةرةوة بضن كاتيَك بانطتان دةكةن ب ،هيَياوة 

ر بةئاسانى دةتوانيَت دَلتةان ََ بسةيَيىَ و   ؤانن بةرِاستى خوا زضاك بز ، دةتانييَييَتةوة و ذيان بةخشة
الى ؤئيجا طةرِانةوةشةتان بة   ،وة دةردةكةن يَشتان نةزانن سةرلةكوؤرِىَ كةخؤريَك بطؤدَلتان بة ج

 ..ثةروةردطارةو ليَتان دةثرسيَتةوة 
ورة رِيَيماييان دةكات ية ئةوانةى كة هةولَ دةدةن خواى طةؤب ،دييى خوا ذيانةوةية ؤهةولَ دان ب   

هةةروةها   ، العنكبنوت  (والذين جاهدوا فيننا لنهندينهم ُسنُبلنا    )ن ؤو لةم ذيانة كورتة دا طريناخ
قورئان داوا لةبرِواداران  ،ى خوان (أنصار)ست وؤدَلشادو بةرضاو رِوون و سةربةرزن بةوةى كة د
ياأيهنا  ] بةن  (نصارى خةوا ئة)و بةرنامةى خوا ستىؤدةكات كة هةروةك هاوةآلنى حةزرةتى عيسا د

َمنن أنصنارإ إا اهلل ق قنال    : الذين أمنوا كونوا أنصاَر اهلل كمنا قنال عيسنن بنن منريم للحنواريني       
منت طائفة من بين اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنواعلن عدوهم آاحلواريون حنن أنصاُر اهلل ، ف

ةرِتان هيَياوة ببية ثشتيوانى ئايييى خواو ، ببيةة  ئةى ئةوانةى باو:واتة  الصف  [فأصجوا ظاهرين 
كةىَ ثشةتيوان و   : هةروةكو عيساى كورِى مةريةم بةحةواريةكانى هةاوةَلى فةةرموو    ،ستى خوا ؤد

ست و اليةةنطرى  ؤئيَمة ئامادةين ببيية ثشتيوان ود: حةوارى يةكان وتيان  ،رِيَبازى خوا  ؤياوةرمة ب
ئيَمةةش   ،مةةَليَبيش بيَبةاوةرِبوون   ؤئيسرائيل موسَلمان بةوون و ك  مةَلىَ لةبةنىؤئةوسائيرت ك ،خوا 

 .. برِوادارامنان سةرخست بةسةر دوذميةكانياندا و زالَ بوون 
شان و، لةسةر ئةوةى كةخةمى ضوونة ؤهامنان دةدات لةسةر جيهادو هةولَ و تيَب(خ.د)حةزرةت    

من أبواب اجلنة  اد يف سبيل اهلل ، فإّنه باباجلهعليكم ب]بةهةشتمان بيَت لةيةكىَ لةدةرطاكانىيةوة 
ضةونبة ئةةوة دةرطايةكةة لةة      ،خةوادا   يَىخةةبات ببةةن لةةرِ    :واتةة [مُيذِهُب اهلل ِبِه الَغمَّ وال ن ، 

 ،دةكريَتةوة و بة بةهةشةت شةاد دةبةن    ؤششة دةرطاكةتان بؤدةرطاكانى بةهةشت و بةوهةولَ و ك



  

ظ ؤضةونبة مةر   ،بةرى خةم و خةفةت و نارِةحةةتيتان  هةروةها جيهادكردن خواى طةورة دةيباتة ال
الناكاتةوة بةالى شةتى سةووك و بيَبايةخةدا     ،كة بةهيممةتى بةرزةوة خةريبى هةولَ و خةبات بوو 

يةةكى  ؤبةةرز بيَةت وةك هةلَ   ئةوكةسةى هيممةتى: زانايان دةَليَن  ،وشةيتان كةمرت ثآى دةويَريَت 
 ..زياتر دوور دةبيَت لة طوللةوتريى رِاوضيان  ،تابةرزتر بفرِيَت  ،بةرزة فرِواية 

شةيةكةى ديَتةة سةةر    ؤبةرِاستى بانطخواز و خةباتطيَرِى موسةَلمان لةهةوَلةكةيةدا هةةموو خ         
ئةمةة  ؤقورئةانيش ئامةاذة ب   ،ئةومةبةستة هةموو شتيَبى دنيةايي دةخاتةة الوة  ؤب ،هيدايةتى خةَلبى و

بأيديكم وُيخِزِهم وَينُصْرُكم عليهم وَيْشِف ُصُدوَر قوٍم  اهللبُهُم اقاِتُلوُهم ُيَعِذ] دةكات و دةفةرمويَت 
ئةةى  : واتة التوبة [َمن يشاء ، واهلل عليم حكيم  منني ، وُيذِهْب غيظ قلوبهم ، ويتوب اهلل علنؤم

 يَىئةو بيَباوةرِانةى رِىَ دةطةرن لةة دانةى بةانطى خةوا بةةطو      )  ،ئيمانداران جبةنطن دذى بيَباوةرِان 
 ،ئيجا كةةئازاد بةوو    ،ضونبة دةبيَت بانطى خوا ئازادبيَت و تاقة دين الى خوا ئيسالمة  ،خةَلبيدا 

 [من ومنن شناء فليكفنر   ؤفمن شاء فلين  ]برِوادةهيَين يان نايهيَين  ،ريان ليَياكريَت ؤخةَلبى هي  ز
 . (كردووة ؤهةروةك قورئان لةشويَيى تردا ئاماذةى ب

رِو خةجاَلةتيان دةكةات و ئيَةوة بةسةةرياندا    ؤاى كافران دةدات و سةرشخوا بةدةستى ئيَوة سز    
سييةى ئيماندارانيش ئاسوودة دةكات و دلَ و دةروونيان سارِيَي دةكات و خةةميان   ،سةردةخات و 

  .خوا زاناو داناية،خواى طةورةش تةوبةو ثةشيمانى لةو كةسة وةردةطريَت كة شايستةية  ،ناهيََلىَ 
 !ش مةكة ؤت تاآلن فرؤخ

 ،شةة  ؤبة بةهةشت نةةبىَ مةيفر  ،بةنرخة  ؤنةفسى ت:) زاناى ثايةبةرز حةسةنى بةصرى دةَليَت      
خواى طةورة سةةروماَلى   ،بةرِاستى هةرواية ( . ش دةكات ؤى تاآلن فرؤهةرضةند هةندىَ كةس خ

إّن اهلل اشرتى منن  ]ت قورئان دةفةرمويَ ،ى بةبةهةشتيش ليَمان دةكرِيَتةوة ؤداويَييَتىَ و بةفةزَلى خ
وعندًا علينه ّحقنًا يف    منني أنفسهم وأموالم بأنَّ ُلم اجلّنَه ، ُيقاِتلون يف سبيل اهلل َفَيْقُتُلنوَن وُيْقَتلنون   ؤامل

    ن ، وَمْن أوفن ِبَعْهِدِه ِمنَّ اهلل ، فاستْبِشراوا ببيعُكُم الذى باَيْعُتْم ِبنِه وذلنك هنو   اجنيل والقرالتوراة واال
مةاَلى لةئيمانةداران كرِيةوة بةةوةى كةة      طيان و ،بةرِاستى خوا  : واتة  التوبة  [ُز العظيم الفو

دذايةةتى  )خوا دةكوذن كةة   دوذميانى ئاييى ،ئةوانة دةجةنطن لةثيَياوى خوادا  ،ئةوانة ؤبةهةشت ب
لةسةر خواية و ئةوثاداشت و بةَليَية بةرِاستى  ،يان دةكوذريَن و شةهيد دةبن ،(ئةم بةرنامةية دةكةن

 ،دا ية جةاكىَ هةيةة لةةخوا بةة وةفاتربيَةت لةثةاانةكان      ،باسبراوة لةتةورات و ئييجيل و قورئاندا 



  

شةتيةى كةة   ؤش و كامةران بن بةومامةَلةيةى كة ئةجنامتانداوة و بةو كةرِين و فر ؤر دَلخؤكةواتة ز
 .. برِاوةو بىَ سيوور لةسةرى رِيَبةوتوون و، بيَطومان هةر ئةوةشة سةرفرازى و سةركةوتيى نة

ةكاندا داواى ليَبةردن سةةروماَليان بةةخت    (أنصار)ثةاانى بةست لةطةلَ (خ.د)كاتيَك ثيَغةمبةر     
 (..  ،ربح البيع البيعرِبَح )وتيان (ئةنصارةكان)،بةهةشت  خوا بةرامبةر بةؤببةن ب

استيش هةرواية دنيايةةكى  بةرِ…(شتييَبى قازاجندارة ؤشتييَبى قازاجندارة ، كرِين و فرؤكرِين و فر )
 ،شى بةةخوا  ؤدةى باشة سةرومالَ نافر! ذيَك لةكوىَ و بةهةشتى هةتاهةتايي لةكوىَ ؟ؤدوورِثيَيج و

 ! كوآى دةبةيت و ضىلىَ دةكةى ؟ؤب
شتووة بةشتيَبى ؤيان فرؤيان خةسار كردووة و خؤئةوانة بةرِاستى خ ،جائةوانةى كة باوةرِناهيَين    

ِمن فضِلِه علن َمن يشاُء ِمن  اهللبغيًا أن ُيَنِزَل  اهللشَتَروا بِه أْنُفَسُهْم أن َيكُفُروا مبا أنزَل بئسما ا]خراث 
يةان  ؤئةو جولةكانة خ: واتة .  البقرة [َغَضب وللكافرين عذاب مهني  ا بغضب علنؤعباده ، فبا

 و لةحةسةوودى  ،ويةةتى  كاتيَك كافربوون بةو قورئانةةى خةوا ناردو   ،شت ؤبةشتيَبى ناثةسةند فر
ضى خةواى طةةورة دةرطةاى فةةزَل و ِرةمحةةت دةكاتةةوة لةهةركةسةيَك        ؤب: سةرسةختيدا وتيان 

 ،ئةوسةائيرت دووضةارى يةةك لةةدواى يةةكى رمش وخةة ى خةوا بةوون          ،كةبيةويَت لة بةندةكانى
 ..كافروخوانةناسان سزايةكى رِيسواكةر ئامادةية ؤب

واو، كفر دةكةن لةجياتى ئةوةى ئيمان بيَين ئةوانةة تةةنها زيةان    شن بةخؤيان نافرؤجائةوانةى خ   
إنَّ الذين اْشنَتَروا الكفنر   ]يان دةدةن و خواى طةورة زيانى ليَياكةويَت و ئاتاجى بة كةس نية ؤلةخ

بةرِاسةتى ئةوانةةى كفريةان     :واتةة /ل عمنران  آ [باالميان َلن َيُضّروا اهلل شيئًا ولم عنذاب ألنيم  
ريَك زيان بةخوا ناطةيةنن ؤبةهي  ج ،بيَباوةرِييان كرِى لةجياتى باوةرِ  ،جياتى ئيمان و هةَلبيارد لة

 .. بةَلبو سزاى ئازاراوى ضاوةرِيَيانة 
 يان د خةَلةتَيننؤدووِروو كان خ

بةرِووكةةةش و بةةةزمان هيضةةيان  ،شةةى دوورِوويةةي بةةوون ؤهةنةةدىَ كةةةس كةةة تووشةةى نةخ     
 ،يان دةخةَلةتيَين و خوا ئاطاى لةدَليانة كةة رِاسةت ناكةةن    ؤى دا خكةضى لةرِاست ،تةوة ؤنةهيَشت

وِمَن النناِس َمنن ُيْعِجُبنك َقْوُلنُه يف احليناة النُدنيا       ]رة كةسانةوة دةفةرمويَت ؤقورئان لةبارةى ئةو ج
ََ  ل ن سعن يف ااَلرِض لُينْفِسنَد فيهوأَلدُّ اخِلصام ، وإذا َت ؤعلن مايف قلِبِه وه اهللوُيْشِهُد  ا وُيْهِلَك احَلنْر

 [أَخَذْتُه الِعزَُّة باإلثْم َفَحْسُبُه َجهنَّم ولبنئس امِلهناد    اهللوالنَّْسَل واهلل الُيِحُب الَفساد ، وإذا قيَل له اتَِّق 
هةندىَ كةس هةية قسةودةم و زماني لة بارةى ذيانى دنياوة سةرسامت دةكةات  :واتة / البقرة  



  

لةكاتيَبةدا ئةةو سةرسةةخترتين كةسةة      ،دلَ و زمامن يةكن : دةَليَت  خواش بةشايةت دةطريَت و ،
رة كةسة ثشتى هةَلبردو دةسةآلتى ثةيدا كةرد  ؤهةركاتيَك ئةو ج. رة دوذميايةتيةكدا ؤلةهةموو ج

هةولَ دةدات لة زةويدا تا ئاشووب بةرثاببات وخراثة برِويَييَت و كشتوكالَ لةناوببات و خةَلبى  ،
 ..ش ناويَت ؤمان خوا فةسادو خراثةى خبيَطو ،قرِببات 

غةةرِرِا دةبيَةت و شةانازى بةطوناهيةةوة دةكةات و       ،لةةخوا برتسةة   : ئةطةر ثيَى بووتريَةت  ؤخ    
زةخةة شةويَن و جيَطةيةةكى    ؤسويَيد بةخوا ئةةو د  ،زةخى بةسة ؤسووردةبيَت لةسةرى ، جائةوة د

 .. شة ؤنالةبارو ناخ
َمْن َيْشرإ َنْفَسُه وِمَن الناس ]ةيةكى ترهةن كةخواناسى رِاستةقييةن دةست ،بةرامبةر بةم دةستةية     

هةنةدىَ كةسةيش هةةن بةثيَضةةوانةى     :واتةة    البقرة [وف بالِعبادؤرُ اهلل، و ابِتغاَء مرضاِت اهلل
ز و ؤخواى طةةورةش بةسة   ،بةدةستهيَيانى رِةزامةندى خوا  ؤشن بؤيان دةفرؤخ ،ئةوانةى باسبران 

الذين خسنروا أنفسنهم فهنم    ]هةروةها قورئان دةفةرموىَ . رة بةندانةى ؤبةرامبةر ئةو جميهرةبانة 
كةةباوةرِيان  يةان خةسةاركرد ئةوانةةن    ؤرِانةدو خ ؤيان دؤكةخئةوانةى : واتةاالنعام  [منون ؤالي

 . نةهيَيا
 دايةيظ لةئيمانةكةؤطةور يي و نرخى مر

ذيَةك ثيَغةمبةةر   ؤرِ ،(خ.د)ةرى حةةزرةت بةوو   ديَة بةةس وب يَهةاوةَليَبى هةةذارى ب  (جولةيبيب )    
جاكىَ ذن (خ.د)ئةى ثيَغةمبةرى خوا : ئةويش وتى ! ذن ناهيَيى ؟(ئةى جولةيبيب)ثآى فةرموو (خ.د)

جاريَبى تر هةمان شتى ثيَفةرموو ئةةويش  ! .. نةماَلم هةيةو نة بيةماَلةوعةشرةت ؟! دةدات بةمن ؟
هةمان شتى ثيَفةرموو ئةويش هةمان شةتى وةآلم دايةةوة    سىَيةم جاريش ،هةمان شتى وةآلم دايةوة 

ثيَغةمبةرى خةوا  : وثيَيان بَلىَ (ئةنصار)الى فآلنة ماَلى ؤب ؤبرِ: ثآى فةرموو (خ.د)ئيجا حةزرةت .. 
 ! سةالمتان ََ دةكات و داواتان ََ دةكات كة كضةكةتامن بدةنىَ 

سةالم لةثيَغةمبةرى : ةكة وتى (ئةنصار) ،ندن اليان و ئةمةى ثىَ رِايطةياؤيش ضوو ب(جولةيبيب)    
لةم قسانةدا بةوون ،  ! نةماَلت هةيةو نة بيةماَلةو عةشرةت ؟ ،ن كضةكةمت بدةمىَ ؤض ،خوا بيَت 

ئةدةنةة  (خ.د)ن داواى ثيَغةمبةةرى خةوا   ؤضة : كضةكة بةمةسةلةكةى زانى و بةدايك و باوكى وت 
 ! نةبةخوا هةرطيز شتى وا نابيَت ! دواوة ؟

لةغةزايةكدا جولةةيبيب   ،لةسةر شةرعى خوا شووى ثيَبردو مالَ و خيَزانيان ثيَبةوةنا .. بةَلىَ     
هةاوةآلنى  (خ.د)ثيَغةمبةةر   ،كةغةزاكة تةواو بةوو   ،شةهيد كرا ثاش ئةوةى حةوت كافرى كوشت 



  

حةةةزرةت  ،ثةةاش باسةةبردنى ضةةةند هةةاوةَلىَ  ،كةةىَ مةةاوةو كةةىَ شةةةهيد بةةووة  ،بةسةةةركردةوة 
 ،كة سةيريان كرد لةةنيَوان حةةوت كةافردا شةةهيد بةووة       ،من جولةيبيب نابييم: فةرمووى (خ.د)

َلى موبةارةكى دانةاو   ؤَلى سةر دةم وضةاوى ثةاكردةوةو سةةرى لةسةةر قة     ؤزو خؤت(خ.د)حةزرةت 
 ( ..   م ؤلةميى و من لة ت ؤت ،م ؤلةميى ومن لة تؤت ،م ؤلة ميى و من لة تؤت: ) فةرمووى 

! بةسى ؟يَئةيدا بةهاوةَلى هةذار و ب(خ.د)مةية دةستى رِيَزو ئةمةية ثاداشت كةحةزرةت بةَلىَ ئة    
شةىَ بةةخوا   ؤى بفرؤكةسةيَك كةخوابياسةىَ و خة   ؤئاوا ئيمان و برِوا نرخ و قيمةت ثةيدا دةكةات ب 

خواى طةورة  ،هاوةآلن دةَليَن  ،كرد ؤر دوعاى خيَرى بؤو ز ثاشان حةزرةت هاوسةرةكةى بييى..
  .ةتى خستة مالَ و حاَليانةوةو لةهةموو ئافرةتة بيَوةذنةكان زياتر بةرةكةتدارو خيَرةومةند بةوو بةرةك

 (عائض القرنن . الحتزن ، د ) ل 
 ؟! نةو  ؤئةوانةى لةحةوزى كةوسةر ناخ

 يظمنأ  وَمنْن َشنِرَب     ،إنَِّن فَرُطُكْم علن احلوِض َمْن مرَّ علنَّ َشِرَب ]دةفةرموىَ  (خ.د)حةزرةت     
إنَّنك  : ، ُفيقنال   إنَّهم منَّي: أبدًا ، َلَيِرَدنَّ علنَّ أقواُم أْعرُفُهْم وَيْعرُفوَنين َثمُّ ُيحاُل بينن وبيَنُهْم ، فأقول 

 [.. ُسْحقًا َلِمْن َغَيَر َبْعدإ : الَتْدرإ ما أْحَدثوا َبْعَدك ، فأقول 
رضى بةالمةدا تيَثةةرِيَت ئةاو دةخواتةةوةو     لةقيامةت دا لةسةرحةوزى كةوسةر دةمب و هة: واتة     

 ،كةسةانيَك ديَةن دةيانياسةم و ئةمياسةن      ،هةر كةسيش لةو ئاوة َواتةوة هةرطيز تييووى نابيَةت  
 ،سةةربةمين   ،ئةوانةة لةةمين و   : دةَلةيَم   ،كةضى ناهيََلريَت ئاويان بدةمىَ و دوور دةخريَيةوة ليَم 

لةةوة   ،دة كةواتة لةةوة لةوالترضةىَ   : ، مييش دةَليَم  ؤتنازانى ضييان كردووة دواى ؤت: دةوترىَ 
 (.بوخارى..  )رِدرىَ و البدات ؤكةسيَك كة دواى من بط ،لةوالترضىَ 

بةدةسةتى   ،و (خ.د)خةريك بيت بطةيتة الى حةزرةت  ،يي و بةدبةختى ؤبةرِاستى ئةوةية رِةجنةرِ    
 ،يتةوة ؤشايستةى ئةوةنيت لةوئاوة َؤت: بَليَن بتطيَرِنةوةو ثيَت  ،موبارةكى ئاوى كةوسةرت بداتىَ 

كةسةيَك حةةزرةت   ! بةابرِوا لةةوة لةوالترضةيَت    : دةستى بطيَرِيَتةوةو بفةةرموىَ  (خ.د)حةزرةتيش 
كةوىَ  ؤى بؤئةى دةبةىَ ضةى ببةات و سةةرى خة      ،ى نةكات بةخاوةنى ؤى زويربيَت و خ ََ(خ.د)

 ! هةَلطريَت ؟ 
 يةنى لةئَيمة

لةهةندىَ فةرموودةدا ئاطادارى كردوييةتةوة لةهةندىَ كاروكردةوة كةة مايةةى   (خ.د)ثيَغةمبةر     
 :منوونة ؤب ! ؟!ية يهةركةس ئةوكارةببات لة ئيَمة ن: خةسارةمتةنديةو دةفةرموىَ 



  

  .هةركةس غةش و فرِوفيََلمان ليَببات لة ئيَمة نية: واتة : (مسلم)َمن َغَشنا فليس منا ( 
 هةركةةس ضةةك دذى موسةَلمانان هةةَلطرىَ و    : واتة  (:مسلم)الح فليس منا َمْن محل علينا الس( 

  .ئاذاوة بييَتةوة لة ئيَمة نية 
لةئيَمةنية : واتة ( / ئةمحةد).ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب أو دعا بدعوى اجلاهلية  (

شةتى  ؤطةةواز ببةات ب  يةان بان  ،ياببيَشآ و جلى دابةدرِىَ لةة موسةيبةتدا    ؤكةسيَك بة رِوومةتى خ
 .سةردةمى نةفامى و جاهيليةت 

: واتة ( ئةمحةد)َيرَحم الصغري ويأُمر باملعروِف وينهن عن امُلنكر  و قِر الكبريوليس منا من َلْم ي( 
لةئيَمة نية كةسيَك رِيَز لةطةورة نةطريَت و بةزةيي بة بضووكدا نةيةتةوةو فةةرمان نةةدا بةضةاكةو    

 .  راثة جَلةوطريى نةكا لةخ
 ئةو ى شايانى هيدايةت بنيؤب

سةر هةةمش ورِاسةتى و زيةاتر لةسةةدو بيسةت      ؤخواى ثةروةردطار هةمووخةَلبى بانطبردووة ب    
لةطةلَ ئةو  ،ئةمة بانطةوازى طشتية  ،(بىَ  سةالمى خوايان ََ)ناردوون ؤوضوار هةزار ثيَغةمبةرى ب

ى هيدايةتى ؤو هةنطاوبيىَ خواى طةورة بةفةزَلى خرِان بيَيىَ ؤهةرضى نيةتى ط ،يةدا بانطةوازة طشت
: واتةة ينونس   [واهلل يدُعوا اا دارالسالم ويهدإ من يشاء إا صنرا  مسنتتقيم  ]تايبةتى دةدات

شى كة هةمووى ئاشةتى و ئاسايشةةو، هيدايةةتى    ؤبةهةشتى ثرِخيَروخؤخواى طةورة بانط دةكات ب
  .رِيَطاى رِاست  ؤشايستةن ب ى كة دةيانةويَت وؤئةوانةش دةدات بةفةزَلى خ

 داواى هيدايةت دةكةين لة نويَية ذى بةالى كةمةوة حةظدة جارؤية رِؤطرنطة برؤئةو هيدايةتة ز    
 (.إهدنا الصرا  املستقيم) :ودةَليَني  فةرزةكامناندا

ةولَ شن و ، نيةتيان طةيشةتية بةهةةمش و رِاسةتى وهة    ؤوةك  لةثيَشرتدا ومتان ئةوانةى كة تيَدةك     
والنذين   ]رِيَيمايي خةَلبى ،خواى طةةورة هيدايةةتيان دةدات و دةرطايةان ليَدةكاتةةوة      ؤدةدةن ب

 . [جاهدوا فينا لنهدينهم ُسبلنا 
باهةميشة لةخوا بثارِيَييةوةو ئةو رِيَطايانةة بطرييةبةةر كةة     ،ئةوةى بةتةواوى هيدايةت بدريَني ؤب    

ئةطةر هيدايةتيش دراين باميةت بةسةةر كةسةدا نةكةةين     ، وردةبية مايةى دَلييايي و هيدايةتى زيات
 ،ئةطييا ئيَمةيةكى داماو ضني لةةم دنيةا جةجناَلةةدا     ،ى هيدايةتى داوين ؤ،ضونبة خوا بة فةزَلى خ

  .ورى نةةداتىَ نةوورى لةةكوىَ بةوو؟؟    كةسةىَ خةوا نةو   [ومن   جيعِل اهلل له نورًا فما له من ننور ]
 و يةقييمان هةبىَ و باشرت بانطةواز ببةين باسى ضةند اليةنيَبى ئيججةازى  ئةوةى زياتر دَلييا بنيؤجاب



  

قورئان و سونيةت و هةوَلى نةبرِاوةى ئةو بانطخوازانة دةكةين كة خوا كردوونى بةة سةرمةشةة و   
 . / السجدة  [ياتنا يوقنون بآوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا َلما َصَبروا وكانوا ]ثيَشةوا 

 نط ئاسا كارد كةنئةوانةى هة
دا وخةريبى بةرهةمهيَيانى هةنطويييَبة يزؤشش و دَلسؤط واية لة هةولَ وكبانطخواز وةك هةن     

برِوادار دةشةوبهيَيىَ بةهةةنط و   (خ.د)حةزرةت  ،كة شيفاية ولةثاراستيى شانةكةشى دا طيان فيداية
َن وحممِد بيده ال تقوم السناعةحتن ُيَخن  انَّ اهلل  ُيْبِغض الُفحش والَتَفحْش  والذى نفس ]: دةفةرموىَ 

متَن اخلائنُ  ، حتن َيظهَر الُفحُش والتَفحش وقطيعة األرحام وسنوُء اجلنوار ، والنذى نفنس     ؤاألمنُي وُي
: واتةة   [من  كمثل القطعة من الذهب َنَفخ عليها صاحبها فلم َتغيَّنر و  َتنْنُق ْ  ؤحممد بيده إن مثَل امل

وكردةوةى خراث وزيادة رِةوية ، بةو خوايةةى طيةانى حممةدى بةدةسةتة     بةرِاستى خوا رِقى لة كار
تةاوةكو كةاروكردةوةى    ،قيامةت نايةت هةتا دةست ثاك بةناثاك دانةنرىَ ومتمانة بةناثاك نةةكرىَ  

ى خراث وزيادة رِةوى دةرنةكةويَت ، لةطةلَ نةمانى ثةيوةندى خزمايةتى وسةيلةى رِةحةم و خراثة   
 .لةطةلَ دراوسيَدا

بةو خوايةى طيانى حممدى بةدةسةتة بةرِوادار وةك ثارضةة ئاَلتونةة كةئةطةةر خاوةنةكةةى لةة             
رَِى وكةةم ناكةات ، ضةونبة خَلتةةو ثيسةى تيةا نيةة        ؤو بيخاتة ئاطرةوة نةاط  موشةدةمةش دا داييىَ

 ..ة ()وئاَلتونى عةيار 
من َلَكَمثنِل الَنْحلنة أكلنت    ؤامل والذى نفُس حممٍد بيده إنََّ مثَل ]دةفةرمويَت (خ.د)يجا حةزرةت ئ    

منوونةى  ،بةو خوايةى كة طيانى حممدى بةدةستة  [َقَعْت فلم ُتْكَسر و  َتْفُسدوَطّيبًا ووَضَعْتَ طّيبًا و
كاتيَك  ،برِوادار وةك هةنط واية شتى ثاك وضاك دةخوات وشتى ثاك وضاكيش ثيَشبةش دةكات و

 (خ.د)ئييجةا حةةزرةت   .. كةةس نيةة   ؤات وزيةانى بة  دةكةويَت هيضى ليَيايةت و هي  خةراث ناكة  
أال إنَّ لي حوًضا مابني ناحيتيه كما بني أيكة اا مك ة أو صنعاء اا املدينة ، وان فيه من ]: دةفةرمويَت

 [األباريق مثل الكواكب هو أشدُّ بياضَا من اللنِب وأحلن من العسل َمْن َشِرَب منه   يظمأ بعدها أبنداَ 
 (.)أمحد 

( ئةيبةة )ئاطاداربن من حةوزيَبم هةية كةماوةى نيَوان دووالى بةهيَيدةى دوورى نيَةوان  / واتة     
 ََ ى تايبةةتى ( ثةةرداخ )بةهيَيةدةى ئةسةتيَرةى ئامسةان     ،دةبيَت و( مةديية)و(ءصنعا)يان ( مةكبة)و

شةريييرتة  ئاوى حةوزةكة سثى تةرة لةشةريو    ،سوود وةرطرتن لة ئاوةكةو خواردنةوةى  ؤدانراوة ب
 .خواردةوة هةرطيز تييووى نابيَت هةركةس ليَى ،لةهةنطوين 



  

ئارام بطرن تا بةمن دةطةنةوة لةسةر حةوزى ) لةفةرموودةيةكى تردا دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت    
ضةونبة   ،هاندانةة لةسةةر ئةارامطرتن     ؤجا ليَرةدا كةباسى حةوزى كةوسةردةكات بة  ،(كةوسةر 

 .ر دةبن لة ذيانى دنياداؤونارِةحةتى ز برِواداران تووشى زةمحةت
لةسةةر   ،وةك كةرامةةتيَك   ،ر تييووى بةوو  ؤمةديية ز ؤضبردندا بؤلةكاتى ك( صحابى)ذنيَبى     

 .ئيرت هةرطيز تييووى نةبوو  ،خواردةوة  يَىرِاطريا ئاوى تيابوو ل ؤسةريةوة شتيَبى ب
وك لة ساَلى ثةجناكاندا ثياويَبى خواناسى ى طيَرِامةوة كة لة كةركوؤب( غفور نشأة)ستا ؤمام     

ئيرت دواى ئةو خةوة  ،ستةو طةياندن لة خةودا ئاوى كةوسةرى ئةدةنىَ ؤموسَلمان لة دائريةى ث
       .! (ن بيَت ؤئةبىَ لة قيامةتدا ض ،ئةمة لة دنيادا!)هةرطيز تييووى نةبووة 

 ذطارىيةكؤئام ثَيشةوا عةىل و
ذطةةارى بةةرِواداران دةكةةات كةةةوةك هةةةنط وابةةن ودةَليَةةت                              ؤمئا( ر.خ)ثيَشةةةوا عةةةَ      

كونوا فن الناس كالنحلة فن الطري، انه ليس من الطري شنء اال وهو يسَتْضِعُفها ولو َيعلُم الطري مافن ) 
بأعمنالكم  اجوافها من الَبَركة   يفعلوا ذلك بها ، خنالطوا النناس بألسننتكم وأجسنادكم وزايُلنُوُهم      

لةناو خةةَلبى دا  : واتة  /دارمن ( وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع َمْن أحبَّ
 ،بةرِاستى هي  باَليدةيةك نية هةنط نةضةوسةيَييَتةوة ونةةاوات   ،وةك هةنط بن لةناو باَليدةكاندا 

 ! ن ثيَيةدةكردجا ئةطةر باَليدةكان بيانزانياية ض بةرةكةتيَك لة سبيايةتى ئاوايا
ظ ؤبةرِاسةتى مةر   ،تيَبةَل بةخةةَلبى بةب بةةزمان وجةسةتةتان و جيةابن ليَيةان بةةكردةوةودَلتان           

شةويسةتانيدا حةشةر   ؤلةقيامةةتيش دا لةطةةلَ خ   ،داوةوؤهةرئةوةى دةست دةكةوىَ كة هةوَلى بة 
 .دةكريَت

 بةثةرو ردطارم ئةم ئاينة هةقة
بة دامةزرانةدنى ئيمةان و بةاوةرِ لةة دلَ داو مةبةسةتيَتى كةة       ر طرنطى دةدات ؤز زؤقورئانى ثري    

 ؤدةكات كة سةويَيديان بة  (خ.د)تةنانةت خواى طةورة داوا لةحةزرةت  ،طومان ودوودَلى نةهيََلىَ 
 :هةةروةك دةفةةرمويَت   . َوات بةثةروةردطارى كةئةم ئاييةو هةرضى وادةو ثةةاانى تيايةة هةقةة    

بيَباوةرِان ليَةت  : واتة (:يونس) [َما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزيَنوَربِّي ِإنَُّه َلَحّق وُقْل ِإإ  وُهَيْسَتْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ و]
سةويَيد   ،بةةَلىَ  : ثيَيةان بَلةىَ   ؟؟ئةةم قورئانةة رِاسةتة     ،ئايا بةةرثابوونى قيامةةت رِاسةتة     ،دةثرسن 

دةستةوسان ببةن ولةدةسةتى  وابةرِاستى ئةوة هةقيَبةو ثيَش ديَت وئيَوة ناتوانن خ ،بةثةروةردطارم 
 .دةرضن 



  

ُقِضَي َبْينَنُهْم  وَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب وَلْو َأنَّ ِلُكلِّ َنْفٍس َظَلَمْت َما ِفي اْلَأْرِض الْفَتَدْت ِبِه و]  
َلِكنَّ َأْكَثنَرُهْم ال  وْعَد اللَِّه َحقٌّ وْرِض َأال ِإنَّ اْلَأواِت ؤُهْم ال ُيْظَلُموَن، َأال ِإنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوِباْلِقْسِط 
 ( :يونس) [َيْعَلُموَن
خةاوةنى بيَةت   ( بةرِواى نةةهيَياوة  )ئةطةر هةرضى لةزةويداية كةسيَك كة ستةمى كةردووة و  / واتة

يَةت  رناطريةو بةةاَلم ديةارة  ) ى و بيبةخشةيَت  ؤئامادةية هةر هةمووى بباتة قوربانى خ ،لةقيامةتدا 
 ،ئةوانة ثةشيمانى حاسلَ دةكةن كاتيَك سزاو ئازارى ضاوةرِوان نةةكراو دةبيةين    ،( وسوودى نىية

ريَةك سةتةميان   ؤئةوسا داوةرى لة نيَوانياندا لةسةةر بيضةييةى هةةمش دةكريَةت وئةوانةة بةةهي  ج      
 .رِاستية نازاننربةيان ئةم ؤهةرضةند ز ،خةَلبيية ئاطاداربن بةَليَيى خوا رِاست ودروستة.. ليَياكريَت

ِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّنُدوِر  وِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن، َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم وُيِميُت وُيْحِيي  ؤُه]
 [َخْينٌر ِممَّنا َيْجَمُعنونَ    وِبَرْحَمِتنِه َفِبنَذِلَك َفْلَيْفَرُحنوا ُهن    وِمِننَي ، ُقنْل ِبَفْضنِل اللَّنِه    ؤَرْحَمٌة ِلْلُموُهدًى و
 ( - :يونس)

بةرِاستى ئيَوة  ،ئةى خةَلبيية  ،الى ئةويش دةبريَيةوة  ؤهةر ب ،هةر خواية دةذيَيىَ و دةمريَيىَ : واتة 
شةيفاو   ،هةاتووة كةة قورئانةة     ؤذطارىيةكى طةورة وطرنطتةان لةاليةةن ثةروةردطارتانةةوة بة    ؤئام

برِواداران ، ئةى  ؤيةتيةكانيشتان ورِيَ نيشاندةرو رِةمحةتيشة بمةالؤشىو دةردة كؤنةخ ؤضارةسةرة ب
 ،( كةقورئانة) با دَلشادو شادمان بن بةفةزلَ و بةخشش و رِةمحةتى خوايى : حممد  بةبرِواداران بَلىَ 

ان لةهةةموو ئةةو شةتانةى كةة خةةَلبى      ية ؤهةرئةوةش ضةاكرتة ب  ،شب ؤكةوابوو با هةر بةوة دَلخ
 .( لةثارةو مالَ و سامان )نةوةو كةَلةكةى دةكةن ى دةكةؤخةريبن ك

 ئةم قورئانة د دات ؤخوا شايةتى ب
ديارة طةورةرترين شايةتى لةم بوونةوةرةدا شايةتى خوايةةو هةرئةةوة كةة ئاطةاى لةة هةةموو            

  .(:النساء!( )َمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًاقو)تر بيَت  ؤشتيَبةو كةس نية لةو رِاستط
ُقْل َأإُّ َشْيٍء َأْكَبُر ]: دةفةرمويَت كة بة طةلةكةى بَليَت  (خ.د)جا خواى ثةروةدطار بةحةزرةت    

َمْن َبَلَغ َأِإنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع وُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِلُأْنِذَرُكْم ِبِه وَبْيَنُكْم وَشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني 
  (:األنعام) [ِإنَِّني َبِرإٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَنواِحٌد وِإَلٌه  وِه آِلَهًة ُأْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد ُقْل ِإنََّما ُهاللَّ

 ،خةوا رِاسةترتين شةايةتة   : ت بَلىَ ؤض شتيَك طةورةترو رِاسترتة لة شايةتيدا؟ هةر خ بَلىَ :واتة     
هاتووة تا ئيَوةو هةموو ئةوانةةى ثيَيةان   ؤئانةشم بة وةحى بمن ئةم قور ،كةشايةتى نيَوان من وئيَوةية 

ئايا ئيَوة شايةتى دةدةن كة ( لةطةلَ ئةم هةموو رِوون كردنةوانةدا)  ،طةيشتوة ئاطادارو بيَدار ببةم 



  

م شةايةتى ناهةةمش   ؤمن بةةش بةةحاَلى خة   : بَلىَ ! بةرِاستى لةطةلَ خوادا ضةند خوايةكى تر هةبيَت؟
بةرِاستى ئةو خواية زاتيَبى تةاك وتةنهايةةومن بةرِاسةتى بةةريم لةهةةموو      : وبَلىَ ونارِةواى وا نادةم

الَِّذيَن آَتْيَنناُهُم اْلِكَتناَب   ]ئيجا دةفةرمويَت ..ئةوشتانةى كة ئيَوة دةيانبةنة هاوةلَ و هاوتاى ئةو زاتة
ئةوانةةى  : واتةة  (:األنعنام ) [ِمُننونَ ؤْم َفُهنْم ال يُ َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن َأْبَناَءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُه

يةان  ؤن ميداَلةةكانى خ ؤدةناسةن هةةروةك ضة   (خ.د)ثيَغةمبةر ،كتيَبى ئامسانيمان ثيَداون لةطاورو جوو
 .نةاهيَين ئةوة هةةر باوةرِ ،نةهيَياوة (خ.د)رِاندو برِوايان بة حممد ؤيان دؤبةاَلم ئةوانةى كةخ ،دةناسن 

جا : واتة( :األنعام) [مَِّن اْفَتَرى َعَلن اللَِّه َكِذبًا َأْو َكذََّب ِبآَياِتِه ِإنَُّه ال ُيْفِلُح الظَّاِلُموَنَمْن َأْظَلُم ِمو]
خةوا هةَلدةبةسةتيَت؟ يةان ئايةةت      ؤب ،ؤكة شتى نادروست و در ،كىَ هةية لةوة ستةمبارتر بيَت 

 . و ستةمبارانة سةرفراز نابنضونبة بةرِاستى ئة! دةزانيَت ؟ ؤوفةرمانةكانى خوا بةدر
 ،دةيةةةويَت بةنةةدةكانى دَلييةةا ببةةات  تىيةةةؤخةةواى طةةةورة لةةةميهرةبانى وفةةةزَلى خ ..بةةةَلىَ   

قنل اى وربنن    ]ية بة ثيَغةمبةرةكةى دةفةرموىَ ؤب ،نةكةونة داوى شةيتانةوة  ،تاسةرطةردان نةبن 
ى ؤئييجةا خةوا خة    ،طارم ئةم ئايييةة هةقةة  بةثةروةرد سويَيد بىَ: و بَلىَ ؤَ ؤسويَيديان ب [ انه حلنق 

 .(خ.د)دةكات بةشايةت بةسةر رِاستى ثيَغةمبةريَتى حةزرةتةوة 
 موعجيزاتى ثَيغةمبةر 

ريشى داوةتى كةة  ؤموعجيزاتى ز ،دةدات (خ.د)( حممد)ثيَغةمبةرايةتى  ؤهةرضةندة خوا شايةتى ب    
قورئةان طةةورةترين موعجيزةيةوئايةةت     ،رِاسةتيَتى بةرنامةكةةى    ؤهةميشة وبةردةوام بةَلطةةبن بة  

ِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّن َيَتَبيََّن َلُهنْم  وَسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق ]ذ دةردةكةون ؤذ لة دواى رِؤوبةَلطةكانى رِ
مةان  ؤى خئايةتةةكان : واتةة ( :فصنلت ) [َلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَّنُه َعَلنن ُكنلِّ َشنْيٍء َشنِهيدٌ     وَأنَُّه اْلَحّق َأ
يان بسةمليَت ؤيان دةرببةوىَ وبؤياندا تا بؤريان ثيشان دةدةين لةبوونةوةرو دةروونى خؤوبةَلطةى ز

ية كة خوا ئاطادارو شايةتة بةسةر هةموو شتيَبةوة و هيضى ََ يئايا ئةوة بةس ن ،كةئةم قورئانة هةقة
 .ون نابيَت وغافلَ نابيَت

ْحنٌي ُينوَحن   وِإلَّنا   وى ِإْن ُهن وَما َيْنِطُق َعِن اْلَهو]واوةية هةرضى فةرمووة لةخ(خ.د)جا حةزرةت      
 ،هةرضى دةَلةىَ لةة هةةواو ئةارةزووةوة نيةة     (خ.د)( حممد/ )واتة   -:لنجما (ىوَمُه َشِديُد اْلُق،َعل 

 ..ى هيَياوةؤى و جوبرائيلى خاوةن هيَزو توانا بؤبةَلبو وةحى خواية ب



  

 دانيو  دوورطةى عةر ب  ِرووبار لة
لن تقوم الساعة حتن تعنود  ) دا دةفةرموىَ ( موسليم صحيحى)لة فةرموودةيةكى (خ.د)ثيَغةمبةر     

نيوة دوورطةى عةرةب نةبيَتةوة جاران قيامةت نايةت هةتاوةكو : واتة ( أرض العرب مروجا وأنهارا
 .باخ وبيَستان وسةوزايى ورِووباربة
رِابردوويةكى دووردا نيوة دوورطةى عةرةب رِووبارى  ئةم فةرموودةية هةوالَ دانة بةوةى كة لة   

جى ؤولزانستى سةردةم وزانايانى جي.. ة يةيةتةويَوةقيامةتيش نايةت تاواى ل ،تيابووةو ئاوةدان بووة 
 .(خ.د)( حممد)يةيان سةملاند، كة بةَلطةية لةسةر ثيَغةمبةرايةتى ئةم رِاست

( )بيابانيَبى تيايةو دةكةويَتة نيَوان هيََلى دريَيى ثشتيَية  ، (أرض العرب)نيوة دوورطةى عةرةب  
 .تيواو خوارووى هيََلى ئيستيواوةى سةرووى هيََلى ئيس()و
ناوضةيةكى بيَبارانةو شويَيى واى هةية بةثةجنا سةالَ جةاريَبيش   ( الربع اخلاَ)هةندىَ شويَيى وةك    

لةسةر بيَت باسى وشبوبرنطى وبىَ سةوزايى  حةزرةتى ئيرباهيم سةالمى خواى.. بارانى تيا ناباريَت 
اٍد َغْيِر وَربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِب)مةكبة دةكات لةضةند هةزار سالَ لةمةو بةرةوةو دةفةرمويَت 

 ثةروةردطارا مةن ذن وميةاَلم نيشةتةجىَ كةردووة    : واتة( :ابراهيم( )ِذإ َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم 
 .زة ؤكةعبةى ثري( بيت احلرام)دا كة ؤَليَبى بىَسةوزايىو وشك لةالى ماَلةكةى تؤلةد
زانةى  (خ.د)ن حةزرةتؤدةى ض ،كةواتة لةضةند هةزار سالَ لةمةوبةرةوة ناوضةكة بيابان بووة      

ا ر بةووةو، قيامةةت نايةةت تة    ؤابةردوودا نيةوة دوورطةةى عةةرةب رِووبةارو ئةاوةدانى ز      كة لة رِ
 .وودا واى ََ نةيةتةوةلةداهات
لَ ؤَلييةكان دةكةةن كةة هةاتوون بةسةةر زةويةداو سةةه      ؤجى باس لةضاخة سةةه ؤلؤزانايانى جي    

بةر تةةواو بةووةو فةترةيةةكى طةةرمى     ووةو نزيبةى دة هةزار سالَ لةمةور هةبؤوبةفرو سةرماى ز
َليةكةدا ؤاخة سةةه لةضة .. َلية دةضةييةوة ؤهاتووة بةسةر زةوى داو ئيَستاش بةرةو ئةوضةاخة سةةه  

رى تيةا بةووةو لةة فةةترةى     ؤر باريوة لةنيوة دوورطةى عةرةب داو رِووبارو ئةاوةدانى ز ؤبارانى ز
 .بيابان هاتووة بةسةر ناوضةكةداطةرمىيةكةشدا وشبى وبيَبارانى و

يةوةية ( الربع اخلاَ)دا كةلةبارةى يراكةؤلةنامةى دكت( هال ماكلور) جى ئةمريبى ؤلؤجي زاناى   
كةةة  ،َلييةكاندا ؤر هةةةبووة لةةةنيوة دوورطةةةى عةرةبةةدا لةضةةاخة سةةةهؤدةرياضةةةى ز) ةَليَةةت د

دووةمةيش   ،هةةزار سةالَ و  ( ) ؤهةزار سالَ بة ( )يةكيَبيان لةثيَش  ،دووجاريش دةركةوتووة 
 (.هةزار سالَ ثيَش ئيَستا( ) ؤلةثيَش دة هةزار سالَ ب



  

 يةكان يةئامسانى وَينةكانى كةشتى
شويَيةوارناسةان   ؤر كةار ئاسةانى بة   ؤةلَ ثيَشبةوتيى زانستداو لةم سااَلنةى دواييدا تةوانرا ز لةط    

 ..ضةندةها مةتر ؤى ويَيةطرتن وكةشف كردنى ذيَر زةوىيةوة بؤئةويش بة ه ،ببريَت 
يةان دةركةةوت   ؤدا ديراسةى بيابانى ميسرى كراو زانايانى ئةمريبى ب( )منوونة لةساَلى ؤب    

يةوة  نةماوةو  جىؤلؤرِانى جيؤى نيلى ئيَستا رِووباريَبى ترى طةورة هةبووةو  لةئةجنامى طيَكة لةج
يان دةركةوت كةضةند هةزار سةاَليَك لةمةوبةةر بيابةانى ميسةرو     ؤبةمةش ب. تةوة ؤى طرتيَج( نيل)
 بةهةمان شيَوةش ديراسةى نيوة دوورطةةى عةةرةب كةرا لةة    .. دان ئاوةدانى ورِووبارى تيابووةؤس

دةركةةوت كةة رِووبةاريَبى طةةورة هةةةبووة      ،كةشةتية ئامسانىيةةكان ومانطةة دةسةتبردةكانةوة     
هةرضةةندة   ،يشةتووة ؤذهةةالت و رِووةو كويَةت رِ  ؤذئاواى نيوة دوورطةى عةرةبةوة بةرةو رِؤلةرِ

 رئاواىؤيان دةركةوت كة رِووبةريَبى فراوانى باكورى خؤثاشان ب ،شيوةؤئيَستا وشك بووةو مل دايث
 .ةكويَت دةلتاى ئةو رِووبارة طةورةية بوو

رى ذيَر زةوى هةبيَت لة ضةييةكانى ذيَةرةوةى   ؤرِةنطة ئاويَبى ز: دةَليَت ( فارومش الباز)ر ؤدكت    
هةى   زةوى ئةو رِيَرِةوى رِووبارةداو ديارة شويَيةوارى ئادةميزاديش هةية لةقةراخ رِووبارةكةدا كةة 

ندىَ زاناى تر دةَليَن كة ئةةو ئةاوى ذيَةر زةويةةى ئيَسةتا والتةى       هة)  .ةمةوبةرةضةند هةزار سالَ ل
 .(تةوةؤبؤهى سى هةزار سالَ لةمةوبةرة كةلةذيَر زةويدا ك ،سجودية سوودى ليَوةردةطريَت 

 مثودشوَينةوارى طةىل 
ن لةةناوى بةردوون وشةويَيةوارى    ؤلة قورئاندا باسى طةالنى ديَرين كراوة كة خواى طةورة ضة     

نى ؤك يَىكةلةسةر رِ ،دا (حجر)وةك شويَيةوارى طةَ سةمود لةناوضةى  ،يان ديارةو ماوة هةنديَب
 .ة(تةبوك)و (مةديية)نيَوان 
ئةو شةويَيةى طةةَ سةةمودة كةة ضةواردةوريان بةة شةاخ طةرياوةو لةةو          ( حجر)مةبةست لة     

ن َلةكةدا ثايةى جةوا ؤةدهةروةها بةرديشيان هيَيابوو ل ،َليبوو ؤيان هةَلبؤخ ؤشاخانةش خانوويان ب
 .و بيياى جوانيان دروست كردبوو

( اِدوَثُمنوَد الَّنِذيَن َجناُبوا الصَّنْخَر ِبنالْ     و)،( :احلجنر ( )َكاُنوا َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَبناِل ُبُيوتنًا آِمنِننيَ   و)   
 .دروستبرد  َلةكةو بييايان ثىَؤناو د ؤطةَ سةمود كةبةرديان هيَيا ب:واتة  (:الفجر)
 غةزاى تةبوك بةالى ئةوشويَيةدا تيَثةرِين وبةهاوةاَلنى فةرموو كة ؤضوو ب(خ.د)كاتيَك حةزرةت     
جةا قورئةان سةرطوزةشةتةى ئةةو طةلةة      .نةوة وثةنةدى ليَةوةرطرن  ؤى النةدةن ولةئاوةكةى نةخيَل



  

دةكات مار ؤثيَغةمبةردا باس دةكات وموعجيزةكانى وبانطةوازى ئةو زاتة بةجوانى ت( صاَلح)لةطةلَ
يةان لةةو   ؤتاطةةالنى دواتةر خ   ،ن لةناوى بردوون دةخاتة رِوو ؤوسةرةجنامى طةلةكةش كة خوا ض

 .بةالى تياضوون وسزاية بثاريَزن وثشت نةكةنة بةرنامةى خوا
 شوَينةوارى طةىل عاد 

 ،وو بةاَلم هي  لةبارةيانةةوة نةةزانراب   ،دةكاتشويَن زياتردا ( )لة ( عاد)قورئان باسى طةَ      
 .شيبووؤضونبة بة رِةشةباى مل لةناوضوون وشويَيةواريان مل دايث

زمةانى   نزيبةى دووسةد سالَ لةمةوبةر باَلويَزى فةرِةنسى لة قاهرية قورئةانى وةرطيَرِايةة سةةر        
يةكةوة وةرى طيَرِايةة سةةر زمةانى    رِةنسة لةة فة ( سةةيل )فةرِةنسى و ثياويَبى ئييطليةزيش بةةناوى   

 .ئييطليزى 
السةى باسةكةى ئةوةية كة ؤخ:قورئانةكة نووسى ؤيةكى هةشتاو ثيَي  الثةرِةيى بثيَشةك( سةيل)    

 ؤبة  ،دةيةويَت طومان دروست ببات لةدَلى ئةو كةسةى كة ئةو قورئانة وةرطيَرِاوة دةخويَييَتةةوة  
نةة وةك دةَلةيَن   ئةطةر خوا بةةرِةحم وميهرةبا : ناوبراو لة باسةكةيدا دةَليَت ،ئةوةى برِوا نةهيَييَت 

ن ئةوخواية ئةو طةالنةةى  ؤئةى ض( بسم اهلل الرمحان الرحيم) دةكةن يَوقورئان بةو ناوةوة دةست ث
 .؟؟ئةطةر واية ولةناوى بردوون كوا شويَيةوارةكانيان  ،لةناو برد

 زينةو ى قةاليةكؤد
 ،( صةن الغرةراب  ح) زرايةةوة بةةناوى   ؤد( عةدن )ز دا قةاَليةك لة نزيك شارى  لةساَلى      

ئةمةةى لةسةةر    لةوانة ثارضةيةك مةرِمةرِ بةوو كةة   ،زيةوة ؤر شتيان دؤز ،شيبووؤر دايثؤكةمليَبى ز
دوور لةنارِةحةتى  ، ان لةم شويَيةدا بةسةربرد ؤذطاريَبى دوورودريَيى خؤئيَمة رِ: ) هةَلبةنرابوو

 ،ةَلبشةان وداكشةانى وةرطرتةو    سوودمان لةه ،نزيك بوو  ئاوى دةريامان ََ ،شى وتةنطانة ؤوناخ
باخةوانةكامنان دارخورمةاى   ،لةناو ئةو دارخورما بةرزانةدا  ،رِووبارةكانيشمان ئاوى ضاكى تيابوو 

ئيَمة رِاومةان دةكةردو لةةقواَليى دةريةاش      ،طةو شويَية ثيَضاوثيَضةكاندا دةناشتؤتريان لةقةراخ ج
زةويةداو جلوبةةرطى ئاوريشةم وسةوندومسان      ئيَمة بةنازةوة ثيَمةان دةنةا بةسةةر   ،ماسيمان دةطرت 

ثاشاكامنان ثياوانةو دوور لةنةفس نزمى فةرمانرِةواييان دةكردين وتوندوتيي بوون بةرامبةر  ،شىؤدةث
ةوة (هةود )هةَلبةياردبووين كةة لةة ئةاييى      ؤشةةريجةتيَبيان بة   ،خةَلبانى فرِوفيَاَلوى وساختةضى و

 (. زييدوو بوونةوةو قيامةت هةبووئيَمة برِوامان بةموعجيزات و ،وةرطريابوو



  

واتةة نةةوةى ئةوانةةى كةة      ،دةركةوت كةئةم شارة ثا اوةو شويَيةوارى طةَ عادى دووةمن     
 .دا رِزطاريان بوو( هود)حةزرةتى لةطةلَ 

( َأْبَقنن َثُمنوَد َفَمنا   وَأنَُّه َأْهَلَك َعنادًا اْلنُأوَلن،   و)رِةنطة لةبةر ئةوةش بيَت كة قورئان دةفةرمويَت     
كةواتة كةة عةادى يةكةةم هةةبىَ دووةمةيش       ،خوا طةَ عادى يةكةمى لةناو برد : واتة :لنجما

 .زرايةوةؤئةوةش ئةوةبوو كة د ،هةية
 شوَينةوارى طةىل عادى يةكةم

 ،دةكردن ؤذطارى طةلةكةى دةكةردو باسةى ثاداشةتى بةهةشةتى بة     ؤكاتيَك حةزرةتى هود ئام     
ئيجةا  …مييش دةتوامن لة سةر زةويدا بةهةشتيَك دروسةت ببةةم    ،ية ضبةهةشت : ثاشاكةيان وتى

رِى بييةاي لةهةةموو اليةكةةوة    ؤوةستاى ضاك و ثسث ،هةرضى تواناو دةسةآلتى هةبوو خستية كارو 
 ؤيةان بة  ( إرم)ثةاش ضةةند سةاَليَك كةة شةارى       ،رى خسةتة بةردةسةتيان   ؤخرِكردةوة و ثةارةى ز 

 ؤبةآلم ئةاخ ..خواى طةورة بة رِةشةباى مل لةناوى بردن  ،ناوى دروستبردو لةوةدا بوو بطويَزنةوة 
 !شويَيةكةيان لةكويَدا بووبيَت ؟

خةةوى ئةةدى   (لةورانس الجةرب  ) ،ر كةس بوو ؤدا خولياى ز(عاد)طةرِان بةدواى شويَيةوارى     
 ،ية، كةئةمةةةش نةةاويَبى ئةفسةةانةي(اطلنننتس الصنحراء )زييةةوةى ئةةةم شةةارةوةو نةاوى نةةابوو   ؤبةد
 !.مردو ئاواتةكةى بردة طَلةوة (سرانلو)

برتةرام  )وةك  ،كةوتيةة طةةرِان   ()تةا ( )مةَلىَ زاناى ترى شويَيةواريش لةسةاَلى  ؤك     
 كة شويَن قسةى بيابان نشييةكان دةكةوت و سةرةجنام  ئةميش هيضى بةةهي   ،ى بةريتانى (ماسؤت

 .ماركرد ؤيةكانيدا تنةكردو ئةم هةوآلنةشى لةيادةوةر
زرايةةةوة لةةة سةةةرووى ؤد( مةملةكةةةتى ئيبةةيال )ز دا ئاسةةةوارى  لةةة سةةةرةتاى سةةاَلى      
دووهةةزارو ضوارسةةد سةاَل ثةيَش زايةني ، لةةو ثا ةاوة         ؤكة دةطةرِيَتةوة بة  ،رئاواى سوريادا ؤخ

ى نيةكةيانضةند لةوحيَبى قورِى سورةوكراو بوو كةباسى طةَ عادو شارستا ،ديَرييانةى كة تيابوو 
 .لةسةر هةَلبةندرابوو

زييةةوةى شةويَيةوارى عةاد    ؤئةةمريبى خوليةاى د   وثنائقن دةرهيَيةرى فيلمى ( نيقوالس كالث)    
ر نةخشةةةيةكى ؤى خويَيةةدةوةو ثةةاش طةةةرِانيَبى ز(مةةاسؤبرتةةرام ت)نةةاوبراو يادةوةريةةةكانى ،بوو

كيَشةابووى  (يموسكلوديوس بطل)نانى ؤدةستبةوت كة جوطرافيازان و زاناى فةلةكى و بريكارى ي
تيايا ئاماذةى  وة ،كاتيَك كة ئةمني مةكتةبةى ئةسبةندةرى ية بوو  ،لةسةدةى دووةمى ثيَش زايييدا 



  

ةمةكتةبةى هيتيطتون دةسيت ئةم خةريتةية ل) .و طواية طةَ عاد لةويَدا ذياونكردبو(ربع اخلالي) ؤب
 (.كةوت
بوو  كردى بةة ليَثرسةراوى ثرِوثاطةنةدةكردن    ليينةيةكى ثيَبهيَياو يةكيَبيان كةمافياس (كالث)    
 .يان ؤكردنةوة بؤك كارةكةو ثارةؤب

َلةةةرةوةو شةةويَيةوار ناسةةةكان  ؤكاتيَةةك نةةاوى ليَب: دةَليَةةت ( زةغلةةول اليجةةار)ر ؤفيسةةؤثرِ    
داوام .. جوولةكةةن   ،كةةس بةوون   (سةى )زانيم كةهةموو ئةندامةكانى تيمةكة كة  ،رِاطةيةندراو 

ضةونبة بةرِاسةتى   .. جودى كة رِيَيان ثىَ نةدا لةةخاكى سةجوديةوة داخةلَ بةب     كرد لةحبومةتى س
ئةاواش   ،رِى و ثيَغةمبةرانيان شةةهيد كةرد   ؤخوايان ط ن كةالمىؤجوولةكة ئةمني نني و هةروةك ض

ال شةيان  يكةمةملةكةةتى ئيبة   ،ياندا بةكارى دةهيَةين  ؤرِن و لة بةرذةوةندى خؤزييةوانة دةطؤئةو د
ويسةت   َلييةوةى لةسةر كردوو ضىؤزييةوةكةدا طرت و ليَبؤكة دةستى بةسةر دزيةوة جوولةؤد

جاحبومةتى سةجودى رِآى نةةدان و ئةةوانيش ضةوون لةةرِىَ ى سةةَلتةنةى       ..ئةوةى باَلوكردةوة
 ،يان رِازى كةرد كةة رِيَيةان بةدات وهاوكاريةان ببةات       ( سوَلتان قابوس )عومانةوة داخلَ بوون و

 .رهاوكاريان كردن ؤمثانياى نةوت زؤو ك ى وبانقى عومانؤئةويش خ
ى رِادارى ؤكةةة بةةةه ،دا داواى لةوةكالةةةتى ناسةةاى ئةةةمريبى كةةرد لةسةةاَلى (كةةالث)    

ى ؤئةوانيش بةه ،بطرن  ؤب(ربع اخلاَ)سةرمةكوكة فةزاييةكانةوة ويَيةى نيوة دوورطةى عةرةب و 
كةةرِيَطاى   ،كردو ويَيةةكانيان دايةة  ؤبة و مانطة دةستبردةكانةوة ديراسةى ناوضةةكةيان  ( ضاليجر)

  .شرابووؤم مل داث()كةهةندىَ شويَيى بة  ،َلى تيابوو ؤكاروانضيان و شويَيةوارى رِووبارو د
ةوة  (عومةان )زدا لةرِآى ()سودى ليَوةرطرتن و لةساَلى (كالث)ئةم زانياريانة هةمووى      

ى ئةةو ملةة   ؤر طةةرم  و ترسةياك بةوو بةةه    ؤة زبةوون و لةبةرئةةوةى ناوضةةك   (ربع اخلاَ)داخَلى 
-نةيانتوانى بةردةوام بن و لةةم الشةةوة شةةرِى عيَةرامش      ،ئيسفةجنىيةوة كة رِةشةبا دةيطواستةوة 

 ..كوةيت هةَلطريسا و طةرِانةوةو كارةكة دواكةوت 
 .يةكاندا رت برِييى رِآى كاروانضة ز دا دةستيان كردةوة بةطةرِان لة شويَيى يةك()لةساَلى     

 ،(ئوبةار )زيةةوة و ناويةان نةا    ؤيةان د (إرم)شةارى   ،ثاش شةش سالَ هةولَ وزةمحةت ومانةدووبوون  
يةان دةركةةوت كةة بةرِةشةةباى مل     ؤزيةةوةو ب ؤمةةتريان د ؤلةثا اوةى شارةكةشدا ثايةى دريَةيى ن 

 .يةكى طةورة بوون ةنى دةسةآلت و تواناو شارستانيةتلةناوضوون وخاو



  

رِتيَبى باَلوكردةوة لةسةر ئةو ؤرِاث،ية (ناسا)ى ئةمريبى كةسةر بةوةكالةتى (لنفاَمركز دفع ا)    
أ  تركيف فعل ربك بعاد ، ارم ذات العماد )رِتةكةدا ئةم ئايةتةيان نووسى ؤزييةوةيةو لةسةرى رِاثؤد

 : تر باَلوكرايةوة لةسةرى لة  رِتىؤثاشان رِاث(الفجر( )التن   ُيخَلق مثلها فن البالد 
    (طريان الُعمان)ظارى ؤط*
 (التايم)ظارى ؤط*
 .. لةسةر دةركرد  وثائقنميَبى يفل ؤمثانياى ئارامبؤو هةروةها ك( لوس ئةجنلوس تايم ) ظارى ؤط*

 :بةَلىَ دةركةوت 
مةتريَك ؤندا دوورِووبارى تيابووة و دةرياضةيةكى هةبووة كةتريةكةى ضةةندكيل ؤئةو ناوضةية لةك*

 .بووة 
 . تة دةرةوة ؤيَرِ و زيويان ناردز تةختةو*
ديةارة ئةمةةش  رِاسةتى     ،مةتريان دروست كردووةو لةسةرثايةكانيشةوة بييايان كردووة ؤثايةى ن*

ى تياضةوونيان و  ؤبةَلى قورئان ثيَش هةزار و ضوارسةد سالَ باسى ثايةكانيان و هة .. قورئانى سةملاند
سةردةميش هةمووى  ر كورت و، زانستىؤبى زوة سفيَ شارستانيةتى و دةسةاَلتةكةيانى كردووة بة

كةراوى  ذبالؤفليمةى د ) (..زغلةول اليجةار   .وتةاريَبى د )و ( /ظارى االعجةاز  ؤط ل )سةملاند  
 ( .ئارا / دةرئةجنامى طةالن 

 م بةسةر فارسةكانداؤسةركةوتنى ِر
 :طرنطى ثَيشبينيةكةى قورئان 

ثشةتطريى  ؤكةة خةواى طةةورة ب    ،جةازى قورئةانن   ثيَشبيييةكانى قورئان اليةةنيَبى ديةارى ئيج       
 .. ظ لة ئاستيانا سةرسام دةبىَ ؤمر ،و  ثيَغةمبةرةكةى هيَياونى

 : ئةو باروزروفةى كة قورئان ئةمةى تيا رِاطةياند بيَطومان موعجيزة بوو ضونبة 
  .ديَتةدى  يةوة كة ئةو ثيَشبيييةريَك ئةوةى ليَيةدةخويَيراؤبارو زرووف و رِووداوةكان بةهي  ج-أ

دةسةآلتى  هةستانةوةى طةليَبى ذيَركةوتووى شثرزى بىَ ؤسالَ ب()تا ()ديارى كردنى ماوةى -ب
  .مةكان لةو سةردةمةدا بةعةقَلى كةسدا نةدةضوو ؤوةك رِ

ترة نةارِوات بةةرِيَوةو، ثةةروةردطار دةسةتى ََ بةرنةةداوةو فةةرمان       ؤبةآلم ديارة دنيةا هةةروا بةةط   
ك نية بتوانىَ دةستةوسانى و ضى بويَت لة بوونةوةرةكةيدا ئةوة دةكات و هي  شتيَهةرفةرمانى ئةوة

  .ببات 



  

ى مةرط وطيانةآلدابوون بةدةست فارسة ئاطر ثةرسةتةكانةوة  يَثةلةقاذ مةكان لةؤذةدا رِؤلةو رِ    
 . و ثةجنا هةزاريان ََ بةديل طريابوو لة دوايةمني جةنطياندا

مةدا طةيشةتة مةكبةةوكافرانى مةكبةة كةوتيةةة     ؤفةارس بةسةةةر رِ دةنةط وباسةي سةةركةوتيى       
فارسةكان بةالى ئيَةوةوة ئةاطر    ؤطواية خ  ،ثرِوثاطةندة والف وطةزاف وتانووتدان لة موسَلمانان 

مةكاندا ، كةواتة ؤضى فارسةكان سةركةوتن بةسةر رِؤئةى ب ،مةكانيش ئةهلى كيتابن ؤثةرسنت و رِ
ةخاوةنى تةان بة  ؤتةان بةرِاسةت دةزانةن وخ   ؤهةرضةندة ئيَوة خ ،وةدا ئيَمةش سةردةكةوين بةسةر ئيَ

 .كتيَبى ئامسانى دةزانن 
أ  ،ُغِلَبِت الروم ، يف أدنن اآلرض ، وُهْم ِمنن  :) ئالةم كاتةدا قورئان هاتة خوارةوةو فةرمووى       

مننون بنصنِر اهلِل ،   ؤويومئنٍذ يفنرُح امل  مُر ِمن قبل وِمن بعند  ألبعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلبون يف ِبْضِع سنني ، هلِل ا
ْعَدُه ولكن أكثر الناِس اليعلمون ، يعلمون وينُصُر َمْن يشاء وهو العزيز الرحيم ، وعَداهلل الُيْخِلُف اهلُل 

مةةكان  ؤئةةليف الم مةيم ، رِ  : واتةة   النروم  (ظاهرًا من احلياة الدنيا وهم عن اآلِخَرة هنم غناِفلون  
رةيةان  ؤبةةآلم لةة ئاييةدةدا ن    ،لةنزيبرتين و نةزمرتين وآلتيانةدا    ،بيَيران بةدةستى فارسةكان تيَبش

هةةموو كةارو   ،سةالَ  (تةا  )لةضةند ساَليَبدا  ،مةكان دواى شبستيان سةردةكةونةوة ؤديَتةوةو رِ
جائةو .. لةوةو ثيَش و لةوةو دوايش و لةهةموو كات وشويَييَبدا  ،فرمانيَك تةنها بةدةست خواية 

                  ،بةسةةركةوتيى خةةوا كةة بةخشةةى بةة بةةرِواداران     ،شةةحالَ و شةادمان دةبةةن  ؤاداران خذة بةرِو ؤرِ
  ،هةركةسيَك يان هةردةستةيةك ئةوزاتة بيةويَت سةةرى دةخةات    ،(بةدردا سةرى خسنت  لة كة) 

خةوا   بيَطومةان ئةةوة بةةَليَيى   . ريش ميهرةبانةة  ؤهةرئةو خوايةش خاوةنى دةسةآلتى بىَ سيوورة و ز
 ربةةى خةةَلبى  ؤهةرضةند ز ،ى دةباتة سةرؤخوا بةَليَيى خ ،ى بويَت سةرى دةخات يَيةتى كة كؤخ

ذى دوايةي  ؤخةبةةرن لةةرِ   ئةوانة بيَئاطاو بةىَ  ،تةنها رِواَلةت لةدنيا دةزانن وعةقَليان لةضاويانداية 
  .طان لةقيامةتيش بيَئا ،ذيانى دنيا بةدى دةكةن  يئةوانة هةر رِواَلةت. وقيامةت 

 : ذطار  ؤبارو زرووفى ئةو ِر
إيةدورد  )دا ميَيوونووسةى ئييطليةزى ناسةراو    (احنطا  وسقو  االمرباطورينة الرومينة  )لةثةرِاوى    

لةةو  : )مةكان الوازو شثرزو بىَ دةسةآلت بوون ؤكة ضةندة رِ ،باسى ئةو سةردةمة دةكات (جيبون
م وتةوانى  ؤيدا هيَرشى كردةسةر دةوَلةتى رِى زايي لةساَلى (خسرو)ثرويز ئةذطارةدا كسرى ؤرِ

مةكان داطري ببات ولة رِووبارى فورات بثةرِيَتةوةو بةرةو شام ببةويَتة رِىَ وحةَلةةب  ؤقةآلكانى رِ
ئيجةا   ،ى بوو تنةذهةآلتى دةوَلةتى بيزؤش بطرىَ ، كةثايتةختى بةشى رِ (أنطاكيه)داطري بباو ثاشان 



  

كةنيسةةكانيان سةوتاندن و هةرضةى مةاَلى      ،ئةردةن و ذهةآلتىؤداةشقيان طرت وثاشان خليل و رِ
تةنانةت خاضى ئةسةَلى   ،كرابوونةوة هةرهةموويان بةتاآلن برد ؤوةقفى تيابوو كة لة سىَ سةدةدا ك

 .ئيَران و نزيبةى نةوةد هةزار طاوريان كوشت ؤيشيان برد ب(خ.د)
كةردو سةيوورى فارسةةكان طةيشةتة حةبةشةةو      ئيجا فارسةكان ضوون بةرةو ميسرو داطرييان     

 ..ر ناوضةى ئةفريقياداؤذئاواو بةمةش دةستيان طرت بةسةر زؤتةرِابلوسى رِ
 : مةكان ؤِرسةر ؤى هَيرشى فارسةكان بؤه

رِاى كةرد لةدةسةت    ،ى كيسرا ابرويز خةسرةو كورِى هرمةزى كةورِى ئةنوشةريوان    ؤكاتى خ    
مةةكان و ثاشةاى   ؤالى رِؤضوو بة  ،تةخت هيَياية خوارةوة وكة هرمزى باوكى لةسةر ،(بهرام جور)
ثاشان ،شى دايةو ؤةنانةت دةَليَن كضى خرِيَزيَبى شاهانةى ليَطرت و ت(موريقس)مةكانى ئةوكاتةؤرِ

سةةندةوة  ؤو تةختى ثاشايى باوو باثرييةان ب   ( نارشز)جةنرِالَ  بة سةركردايةتى سوثاشى لةطةلَ نارد
ئةمةةش واى لةخةسرةوشةا كةرد كةة هةميشةة وةك باوكيَةك سةةيرى         ،ى زاييييدا()لةساَلى 

كةيةكىَ بوو (ميوقس)زاييييدا ()لةساَلى . ى بةميةتبارى بزانيَت ؤببات و هةردةم خ(موريقس)
و كوشتى و مالَ وميةاَلى لةةناوبردو لةسةةر    (موريقس)رِشى كرد دذى ؤم شؤلةجةنرِاآلتى سوثاى رِ

 .الى ئيَرانيةكان ؤى نارد بؤئيجا سةفريى خ.. انيشت د(قسطنطينية)تةختى ثاشايةتى 
ر نارِةحةت بوو ، دانى نةةنا بةةم حبومةتةة تازةيةةداو     ؤكاتىَ كيسرا خةسرةو شا بةمةى زانى ز    

م ؤى زايييةى هيَرشةى كةردة سةةر دةوَلةةتى رِ      ية ساَلى ؤب ،بباتةوة (موريقس)َلةى ؤويستى ت
 (. ثيَغةمبةرايةتى ؤبوو ب(خ.د)نى حةزرةت كةئةمةش حةوت سالَ ثيَش هةَلبيارد)
 :ِرشى هرقل ؤش
رِشى كرد ؤهرقل كة حاكمى ئةفريقيابوو ش ،م لة طيانةآلدا بوو ؤذطارةدا كة دةوَلةتى رِؤلةو رِ    

هةرئةوةنةدة كاروبةارى طرتةة     ،ز دا سةركةوت بةسةرياو كوشةتى  ()و لةساَلى (فوقس)دذى 
َليةان  ؤفارسةةكان ك . ى ثيَطةيشت لةاليةن فارسةةكانةوة  ( اكيةانط)هةواَلى داطريكردنى  ،دةست 

تاسةاَلى   ،رِانباريانةة نةةدا    ؤنةداو بةردةوام بوون لةسةر داطري كردن و ثةالماردان وطويَيان بةم ط
ر وآلتيان لةدةست داو ئةوروثاش ثشيَوى و نائةارامى  ؤمةكان تةواو شبان و زؤى زايييى كة رِ

 .ووى تيَبرد ر رِؤز
ى زايييةوة لةميسرةوة خواردن و دانةويََلة دةهات ()لةساَلى  :رسَيتى ِرووى كرد  ثايتةةخ   ب
ش طةوزةران  ؤئةوةى خة  ؤب ،مةكان و دابةش دةكرا بةسةرخةَلبدا ؤى ثايتةختى رِ(قسطنطينية)  ؤب



  

يةةن  كةضةى كةئةةو باروزرووفةة هاتةة ثيَشةىَ وميسةر لةال       ،بن و لةثايتةختدا مبيَييةوةو جيَطري بن 
ئةو دانةويََلةو خواردنةى ميسر برِاو  ،زاييييدا (  )يةكةجمار لةساَلى ؤب ،فارسةكانةوة داطريكرا 

 . ارى طوزةرانى خةَلك  لةثايتةختداى برسيةتى و تيَبضوونى بؤكة  ئةمةش بووة  ه ،نةهات  
 :ِرانَيكى سةير ؤهرقل وط

لةطةةلَ ئةوهةةموو دةسةت دريَييةةى     ( لهرقة )ميَيوونووسةكان يةك دةنطن لةسةر ئةةوةى كةة      
 ،كابرايةةةكى ساردوسةةرِو بةنةةدةى هةةةواو ئةةارةزووى بةةوو     ،سةةةر واَلتةكةةةى  ؤفارسةةةكاندا ب

ريةتيَبى ؤهةروةهاخةريبى خورافات و شتانيَك  بوو كة دوورن لة رِةوشتى ثاشايةكى مةزنى ئيمثرات
 …طةورةو بةرفراوان

ى ةثيَغةمبةةر ئةةو  ى زاييييدا قورئان دابةزيية  سةةر   مةكاندا لةساَلىؤئالةو شةوةزةنطةى رِ    
ُغِلَبنِت النروم   )ى فةرموويَلةمببةو ث دا دةذياقورِيي ناو ضوار ديوارى ماَليَبى بوو، لةنةخويَيدةواركة

   (.َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلبونيف ادنن االرض وهم ِمن 
و  ى دا لة كاتيَبدا كة فتوحاتى ئيَرانةى ةَلوائةم هة (خ.د)حممد )ميَيوونووس دةَليَت  ى(جيبون )    

بطرة )مةكان بةعةقَلى كةسدا نةدةضووؤلةكاتيَبدا كة هةستانةوةى رِ ،فارسى لةوثةرِى بةهيَزيدابوو
كةةبارى   ،ضونبة دوانزة ساَلى يةكةمى حوكمى هرقل ئةةوةى ليَدةخويَيرايةةوة    ،(هةر ئةستةم بوو
 ..  (احنطا  وسقو  االمرباطورية الرومية) ل  ج ( ذ خراثرت دةبيَتؤذ بةرِؤدةوَلةتةكة رِ

بةةجىَ  (قسطنطينية)هرقل ويستى  ،مةكاندا ؤيةى دةوَلةتى رِ طةرمةى ئةو هةموو ناهةموارى لة     
كةلوثةةل و ئةاَلتون   ،ى ؤو بيباتةة ثايتةةختى خة   (تةونس )لةةنزيك (قرطاجنه)شارى ؤبهيََلىَ و بضىَ ب

يةكىَ لةةثياوة   ،ن ؤدا سوارى كةشتى كران و لةوةدا بوون برِشبى ثاشايةتيؤوهةرضى هةبوو لة ك
 .طىَ و ثايتةخت بةجىَ نةهيََلىَ ر هانى داو ورةى بةرز كردةوة كةجبةنؤئاييييةكان ز

خةواردن كةةذيان و مردنةى    ؤوسةويَيدى ب ( )كةنيسةى ؤقةناعةتى كردو ضووب(هرقل)    
 . نةهيََلىَ لةطةلَ  رِةعيةتةكةيدا بيَت و بةجيَيان 

رِدرا ؤهةات و شةةوطارى تةاريبى تةمومةياوى طة      دا(هرقةل )رِانيَبى طةورة بةسةةر  ؤط.. بةَلىَ    
كةنةداوى  ) كردةوة لةة  ؤذى رِوناك و بووة ثاَلةةوان و سوارضةاكى مةيةدان و، هيَزةكةانى كة     ؤبةرِ

خةَلبةكة ؤى بوتاريَبى ئاطريي ،(عيسا)نةى البردنى ثةردةش لةسةر ثةيبةرى ؤوبة ب(نةؤئةسبةندةر
  .بةنةوة لة فارسة ئاطرثةرستةكان َلة بؤداواى ليَبردن كة ت ،داو 



  

هرقل كةوتة هيَرش كردنة سةرفارسةكان و سةةركةوتيى باشةى بةدةسةت هيَيةاو، تةوانى بضةيَتة          
خةةريك   ،دا كاريَبى واى بةفارس كرد يلة هةَلمةتةكان ،ومةكان ئازاد ببات ؤناوئيَرانةوةو ديلة رِ

مةكان لةسةردَلى فارسةكان لةئيَرانةدا  ؤهرقل توانى ئاآلى رِ ،يةكجارى تةفروتوونايان ببات بة بوو
  .يىَ و بةسةريانةوة بشةكيَتةوة بضةقيَ
ضةى يةة   ؤدا بةوو كةبةرامبةةر سةاَلى دووى ك   ية يى زاي( )وتية مةزنةش لةسةاَلى  ئةم سةركة   
 ( .يايا لةشةرِى بةدردا سةركةوتنكةموسَلمانان ت)
دةستى قةدةر هرقلى بةرد  : و دةَليَن (هرقل)رِانى ؤيَيوونووسان سةرسامن لة طورج بوونةوةو طم   

طةرِايةوة سةرحاَلى جةارانى وخةةياَلى   ( هرقل)ثاشان  ،بةرةو ئةو كارة كة لةخةياَلى كةسدا نةبوو 
كةة   هةروةك جارانى كةوتةوة سةر ئةةو بةريةى   ،بوو (مارتييا)داية كضةجوانةكةى برازاى كةناوى 

رِةثةانى جةنطدابيَت،ئةةم حاَلةةش دريَةيةى كيَشةا      ؤنابيَت ذيةانى ثاشةاو كاربةدةسةتان هةةر لةة ط     
 .تارِووبةرِووبوونةوةيان لةطةلَ سوثاى ئيسالمدا 

  :موعجيز كانى ئةو ثَيشبينية 
 ،مةكان ذيَركةوتن لةنزمرتين و نةزيبرتين ناوضةةدا كةئةمةةش رِاسةتةو    ؤئايةتةكة دةفةرمويَت رِ (
 (.يف ادنن االرض)ةكان الى دةرياى مردوو ذيَركةوتن كةنزمرتين ناوضةية لةجيهاندا مؤرِ
ية ئةبوبةكر طرةوى كرد لةطةةلَ  ؤب ،دا سةردةكةونةوة (بضع سنني)ئايةتةكة هةواَلى دا كة لة  (

هةةرواش دةرضةوو    .سالَ ديارى ببة (ؤسيَ تا ن)ى فةرموو لة يَث(خ.د)كافرانى مةكبةدا و حةزرةت 
مةكان هةستانةوةو سةركةوتن كةهي  تةفسرييَبى نية مةطةر ئةوةى كةئريادةى ؤساَلةكةدا رِ ؤلة ن

 ،ى نةةدةكرا لةةوماوة كةمةةدا هةسةتيةوة     يئةطييا بةهةموو حسةاباتيَبى دنيةا   ،خوا بوو هةستيةوة 
 . يش بوو (هرقل)بةتايبةت كةئةوة حاَلى 

كةةديارة   ،مةةكان  ؤن بةشانى سةةركةوتيى رِ ئايةتةكة هةواَلى سةركةوتيى موسَلمانان دةدات شا(
ئةمةش هةرشتيَبى سةيرو ئةستةم بوو لةةو كاتةةدا كةموسةَلمانان ضةوسةاوة بةوون لةمةكبةةداو       

مةةكان سةةركةوتن و   ؤئةةوةبوو لةةو سةاَلةدا كةة رِ     ،كافران لةوثةرِى دةسةآلت و توانادا بوون 
ى ؤةركةوتييان لةجةنطى بةدردا كةةخ ش بوون بةسؤئةمانيش دَلخ ،هةواَلةكة طةيشتة موسَلمانان 

منون بنصنر اهلل  ؤويومئذ يفرح امل) ..لةعةقَلى كةسدانةبوو  وة ،يدا موعجيزةو سةراسيمة بوو ؤلةخ
 .الروم ( خلف اهلل وعده ولكن اكثر الناس اليعلمون، ينصر من يشاء وهو العزيز احلكيم وعداهلل الُي

  ل    /ن احلسن الندوإ اب/املدخل اا الدراسات القرانية /سةرضاوة 



  

 !قسةى كةشتيةوانيَةةكى ئامسانى 
ولو َفتحنا عليهم بابًا ِمن السَّماِء َفظُلوا فيه َيْعُرُجون لقالوا إّنما ُسِكَرت ]ز دةفةرمويَت ؤقورئانى ثري   

مسانةدا  ئةو بيَباوةرِانة ئةطةةر دةروازةيةةكمان لةئا  : واتة احلجر [أبصاُرنا بل حنن قوُم مسحورون 
بيَطومان ئيَمة ضاوبةستمان ليَبراوة وضاومان : ئةوة دةيانووت  ،ببردنايةتةوة تا ثيايدا سةرببةون ؤب

 . ياخود ئيَمة كةسانيَبى جادوو ليَبراوين  ،داخراوة 
  :موعجيزةكانى ئةم ئايةتة 

ةالرى نةةك  واتةة سةةركةوتن بةئامسانةدا بةضةةماوةيي وبة      ،كراوة (الجروج)لةثيَيج شويَيدا باسى (
ظ بريى كردةوة لةضةوونة دةرةوة  ؤكاتىَ مر ،بةهيََلى رِاست ، كة ئةمةش لةسةدةى بيستةمدا زانرا 

 .. لةزةوى و ضوونة سةر ئةستيَرةكان 
 : ئةمةش ئايةتةكانى تر  لةو بار يةو  

فريشةتةكان  : واتة   املعارج [َتْعُرُج املالئكة والرُّوُح إليه يف يوم كان ِمقداُرُه مخسنَي ألَف سَنَة ]-ا 
ذيَبدا كةماوةكةى ثةجنا هةةزار سةاَلة بةحسةابى    ؤالى ثةروةردطار لة رِؤو جوبرةئيل بةرزدةبيةوة ب

ذى قيامةةت بيَةت كةثةةجنا هةةزار سةالَ دةخايةةنيَت       ؤةنطة مةبةسةت دريَةيى رِ  ياخود رِ)ئادةميزاد 
 ( .خوانةناسانةوة بةنيسبةت

 [ االرِض ثمَّ َيْعُرُج إليه يف يوٍم كان مقداُرُه ألنف سنَنٍة ِمّمنا َتُعندُون    ُيَدبُِّر األْمر ِمَن السماء إا] -ب
ئةو خواية لةذوور ئامسانةوة كاروبارى زةوى رِيَك دةخات و سةرثةرشتى دةكةات  : واتة السجدة 

لةة   ،الى ؤلةوةو دوا رِووداوةكان و بةسةرهاتةكان و كاروكردةوةى بةنةدةكان دةطةرِيَتةةوة بة    ،
  .َلة بةو حسابةى كةئيَوة دةيبةن كة بةرامبةر هةزار سا ذيَبداؤرِ

 [َيْعَلُم ماَيلَُِج يف االرض وما َيْخُرُج منها وماَيْنِزُل ِمن السَّماِء وماَيْعُرُج فيها وهو الرحيم الغفور ] -ج
ضةى   ،خواوةند دةزانيَت ضى دةضيَت بةةناخى زةويةداو ضيشةى ََ ديَتةة دةرةوة و     : واتة  /السبأ 

 .. ش بووة ؤبةرِاستى ئةو خواية ميهرةبان و ليَخ ،ئامسان ديَتة خوارةوةوضيش ثيايدا بةرزدةبيَتةوة لة
َيْعَلُم ماَيَلجُِ يف االرض وماَيْخُرُج منها وماَينِزُل من السماِء وما َيْعُرُج فيها وهو معكم أينما كننتم  ] -د

ت ضى دةضيَت بةناخى زةويةدا و ضيشةى ََ   خواوةند دةزانيَ:واتة  احلديند  [واهلل مبا تعلمون بصري 
جالةهةر شويَييَبدا بن ئةوزاتة ،ضى لة ئامسان ديَتة خوارةوةو ضى ثيادا سةردةكةويَت  ،ديَتة دةرةوة 

  .كةخوا بةهةموو ئةو كارو كردةوانةى ئةجنامى دةدةن بيياية دَلييا بن،لةطةَلتاندايةو ثيَتان دةزانيَت 



  

ئةمةةش   كةة  ،ئامسةان  ؤضةوون ب ؤبةةكاردةهيَييَت ب (يجةرج )قورئان وشةى لةهةرثيَيج جيَطاكةدا      
تازة زانستى سةردةم تآى  ى حيبمةتى خواى طةورة دةردةخات كةئةو وشةيةى بةكارهيَياوةوؤخؤب

 .دةطات 
كةواتةة كةةجاران وادةزانةرا    ! ديارة نابيَةت  ! شاييدا دةبيَت ؟ؤئايا كردنةوةى دةرطا هةروا لة ب( 

وئةةو   (والسنماَء بنناءً  )بةَلبو ئامسان بيياكراوةو ماددةى تيايةة   ،ية ة و هيضى تيانية وانشاييؤئامسان ب
 .ئامسان ؤظة بؤيشنت و دةرضوونى مرؤدةرطاية لةوئامسانة  بيياكراوةدا دةكريَتةوة كةرِآى رِ

ذةو ؤجةةا هةرضةةةند رِ ،ذدا بيَةةت ؤواتةةة طةشةةتةكةيان لةةةرِ(فظلننوا فيننه يعرجننون)دةفةةةرمويَت (
كةون كةضى ثاش دةرضوون لةوضيية طازيةى ئامسةان كةة دةورى زةوى داوة ئةيرت  تةاريبى     سةردة

ى شةةوةوةية كةة ئامسانةةكانيان ََ    ؤتا وابزانن بةه ،واتة طةشتةكة لةشةودانية  ،دةست ثيَدةكات 
 . تاريك بووة 

 ،زةوى دةبرِيَت لةئامسانداو ضييى طازى دةورى (كم)زياتر لة  ؤظ بةرز دةبيَتةوة بؤجاكاتىَ مر(
 ،ر وةك بازنةيةكى شةني دةبييةىَ   ؤتةنانةت خ ،لةثرِ هةروةك ضاوى داَرىَ هي  نابييىَ و تاريبى ية 
رةوةية كة لةضةييى طازىةدا   ؤى ئةو تيشبى خؤجائةو رِوناكىيةى ئيَمة دةيبييني لةسةر زةوى بةه

دىَ كة سةةرزةوى  ةى ََ رؤلَ و شتى ترةوة شبانةوة رِوودةدات و ئابةو جؤزو خؤى طةردى تؤبةه
 .رِوناك بباتةوة

ئةطةةر بةةرةو   : واتةة  [لقالوا إمنا ُسكَِّرْت أبصاُرنا بل حنن قوم مسنحورون ]قورئان دةفةرمويَت     
  .راوة ئامسان دةرضن ئةوا دةَليَن بيَطومان ضاومان داخراوة و جادوومان ليَب

 ،ئامسةان و ئةةو تاريبىيةةى دى     يةكةم كةشتيةوان كةضةووة  ،ئةوةى سةيرة و جآى سةرجنة     
مةن  : )ضةند قسةيةكى كرد لة وةسفى ئةو حاَلةتةدا كة ئةطةةر وةرى بطيَةرِين ئةمةة ماناكةيةةتى     
 .   !(؟كةضوومة ئامسان ضاوم لةدةست داو هيضم نةبييى هةروةكو ئةوةى جادوو سيحرم ليَبرابيَت 

اطادارى ئةم فةرموودةيةى قورئان نةبووة ريَك ئؤيةو بة هي  جئةمة لةكاتيَبدا كة ئةوكةسة بيان    
 .( ر زغلول اليجارؤفيسؤثرِ)و سةد دةرسةد قسةكةشى وةك فةرموودةكةى قورئانة 

ذيَك دةكات كة هةزار يان ثةجنا هةزار ساَلى ئيَمةية ئةمةةش هةةر موعجيزةيةةو    ؤقورئان باسى رِ( 
ةئةسةتيَرةكانى تةرو بوونةةوةردا    سةةعاتة ول  ذيَةك  ؤئيَستا زانراوة كةة تةةنها لةسةةر زةويةدا رِ    

سةةعاتى   ذى ؤريَبى ترة و ديارة كة ئةمة قسةى كةسيَبى سةر زةوى نية كةتةةنها شةةوورِ  ؤبةج
 .ديوة 



  

 !نةتد زانى  شتَيكمان فَيركردوي  كة
َلَهَمنْت طائفنة    ولوال فضل اهلل عليك وَرْحمته]دةفةرمويَت (خ.د)بةحةزرةت خواى ثةروةردطار     

َنَك ِمن شِئ ، وأنزل اهلل علينك الكتناَب واحِلْكَمنَة    ُوروَن إال  أْنُفَسُهْم وما يُضل ك وما ُيِضِضل منهم أْن ُي
ئةطةر فةةزلَ و رِةمحةةتى   : واتة  النساء [، وكان فضُل اهلل عليك عظيما مَك ماَلْم تُكْن َتْعَلْموَعل 

بيَطومان ئةوان بةةو كارةيةان    ،يَين خوا  نةبواية بةسةرتةوة خةريك بوو هةنديَبيان سةرت ََ بشيَو
خةواى   ،دَلييابة كةة نةاتوانن لةة هةي  شةتيَبدا زيانةت ثيَبطةيةةنن         ،يان دةشيَويَين ؤهةر سةر لةخ

دابةزاندوويت و فيَرى ئةو شتانةى كردوويت كةجاران نةتةدةزانى   ؤطةورةش قورئان و حيبمةتى ب
 .رو فراوان و ئاشبرا و ديارة ؤز(  حممد)ئةى  ؤبةردةواميش فةزلَ ورِيَزى خوا لةسةر ت ،

ظهريًا  ُكْنَت َتْرُجوا أْن ُيلقن إليَك الكتاُب إال رمحًة من رِبَك فال تكوننَّوما]هةروةها دةفةرمويَت     
جطةة لةة    ،رِةوانة ببريَت  ؤتةما نةبوويت قورئانت ببة ؤت(حممد)ئةى : واتة  القصن  [للكافرين

 .ة هاوكارو ثشتيوانى كافران مةبة كةوات ،روةردطارتةوة ميهرةبانىيةك نةبيَت لةاليةن ثة
سةةدة  ()هةرلةة   ،ظ ؤهةموو مةر ؤية بؤب ،ى ضاك دةناسىَ ؤخواى طةورة  بةندةكانى خ..بةََ    

 .(خ.د)بيارد ئةويش حةزرةت بووَلهةذى قيامةت يةك كةسى ؤبةرةوة تارِلةمةو
خواى طةورة هةَلى بياردو شتانيَبى فيَركرد كةة   ،ةبوو ئةوزاتة هةرطيز بةتةماى ثيَغةمبةرايةتى ن    

 .ةَلبى دةستةوسان بوون بةرامبةرى خنةيدةزانى و
  بوونى ثزيشكَيكموسَلمان

كةةس   ،يةدا  ؤكة لةةو زةمانةةى خ   ،هةواَلى بةهةندىَ شتى ثزيشبى داوة(خ.د)ثيَغةمبةرى خوا     
للةى كورِى عةمرى كورِى عاص الويَبى عبدا.. نةيزانيوة و زانستى نويَش رِاستيةكةى دةسةمليَييَت 

رِآى (خ.د)حةةزرةت   ،مانى بةوو  ؤى و رِيبتلةماوةيةكى كةمدا فيَرى سريانى و ق ،ورياوزرنط بوو 
ر ؤكةةز ،(الصحيفة الصنادقة ): ئةوةى كة نووسيةوة ثآى دةوترا  ،ثيَدا كة فةرموودة بيووسيَتةوة و 

دووةو نوسةخةى  ئةسَليشةى لةشةارى    مةار كةر  ؤفةةرموودةى رِاسةت و دروسةتى حةةزرةتى تيةا ت     
لةو صحيفةية دا .. كراوة (عرض)ة لةسويد كة لةسةر رِووبةرِيَبى فراوان رِانويَيراوةو ( ستوكهومل)

 ،بوو  (شةمةردةل كورِى قةباسى كةعبى ) هاتووة كةثزيشبيَبى ناودار كةخةَلبى نةجران و ناوى 
كاتيَةك بيسةتى    ،دةكردن  ؤشى بؤارةسةرى نةخضم وفارسةكان دةيانربد وؤلةشارةزايي وداناييدا رِ

مايةةوةو ثرسةيارى    وة تاعةسةر لةخزمةةتيا  ؤالى لة نيوةرِؤضوو ب ،هةَلبييَردراوة (خ.د)كةحةزرةت 
 ،ثاشان حةزرةت كةوتة ثرسيار كردن ليَةى   ،وةآلمى هةمووى دايةوة(خ.د)رى ليَبردوحةزرةت ؤز



  

دَلييةا بةوو ئةةوةى حةةزرةت     (شةةمةردةل )ا كةة  ئيج،نازامن :دةثرسى لةوةآلما دةيووت هةرضى ََ 
 عبدالباسنط ر ؤدكتة  ئةم باسةةم لةة  ). ى هاتووة برِواى ثيَهيَيا ؤدةيزانىَ لةخواوةيةو بة وةحى ب(خ.د)

 ( .وةرطرتووة لة ديدارى كةناَلة فةزاييةكانةوة حممد السيد
نةكةةس   ،وة ؤوبة باَل(تةاعون )يةكةم كةسة كة فةرموويةتى ئةطةر لةناوضةيةكدا (خ.د)حةزرةت     

             دةوتةرىَ   يَةى رِان ثؤلةةالى ثسةث   ؤبضيَتة ئةو ناوضةيةوةو نةكةسيشى ََ دةرضيَت كة ئةمةةش ئةةمرِ  
 .و تائيَستاش كارى ثيَدةكريَت (حياحلجر الص) 
دةكات كةهةنديَبى (الطب التشرحين)سةدوبيست فةرموودةدا باسى  لة(خ.د)هةروةها حةزرةت     

ظدا سآسةدو شةسةت  ؤدةفةرمويَت لةالشةى مر(خ.د)كةحةزرةت :  منوونة ؤةتةوة ، بزراونؤتازة د
نةةبىَ  ئاخر ئةطةر ثيَغةمبةرى خوا  ،ت ظ خيَريَك بباؤجومطة هةيةو هةقة  بةجوآلنى هةريةكةيان مر

زايييى لةطةلَ ئةةو هةةموو    كة تاساَلى  ،ظدا ؤلةشى مر ضووزانىَ ئةو ذمارةجومطةية هةية لة
تازانايةكى ئةَلمانى بوارى طةوآ    ،وة وةزرابؤجومطة د()دا تةنها يوتيةى زانستى ثزيشبثيَشبة

زيةوة كةةثيَك هةاتووة   ؤى ناوةرِاستدا ديَجومطةيةكى ئاويَتةى لةطو(شني)ولووت و قورِط بةناوى 
لةطةلَ بيست جومطةى هةردوو طويَضبة ()لةدةجومطةى بضوك بةمةش ذمارةكة تةواو بوو ، 

كة ئةمةيان بةةزانا ئةَلمانيةكةة وت    ،هةواَلى داوة (خ.د)جومطة هةروةك حةزرةت ()اتة دةك ،
ةى اعجةازى عيلمةى قورئةان و    يئسةردانى هة وة)دا موسَلمان بوو ()تايي حةجى ساَلى ؤلةك

 .(فةرموودةى كرد
هةر باسيَك  ؤب رةى كةؤفيسؤيةو يةكيَبة لةو دوانزة ثرِ ريَبى كةنةدىؤفيسؤيش ثرِ(كيث مور)     

ى حةةةزرةت ؤويسةةتى بةخةةةياَلى خةة  ،رثةلةزانيةةدا ثةةرس بةةةوان دةكريَةةت  ؤلةةة مةسةةةلةى ك
دووشةو لةرِةحم دا  و رثةلة ثاش ضلؤلةو فةرموودةيةى دا كة دةفةرمويَت ك ،َاتةوة ؤبةدر(خ.د)

ر ضةاوديَرى  ر بةوردى ديراسةى كردو بةثيَشبةوتوترين ئةاميَ ؤز.. ية  نيَرة يان مىَ ديارى دةبيَت كة
و،ضل  شةوو يةك سةةعات   ةميةم وضليلة شةوى دةيةم و بيستةم وس ،رثةلةى كرد لةرِةحم دا ؤك

رِةطةةزى   ،ى سةةملا كةة تاضةل و دوو شةةوةكة تةةواو نةةبيَت       ؤهتةد  ، تةاب   …و دووسةعات و 
ةدى نى كةنة ؤلةة تةلةةفيزي    .ئةمةوة ئةميش موسَلمان بوو  لة ئةجنامى  ،رثةلةكة ديارى نابيَت ؤك

ليَيةان   ،ضةند وتاريَبى لةسةر ئةم مةسةلةية ثيَشبةش كردو ضةندةها قوتابيشةى موسةَلمان بةوون    
: ئةةويش وتةى    ،بهيَيةىَ  ( حممةد )برِوات بةحةزرةتى عيسا هةية و برِوا بةة   ؤن دةطوجنىَ تؤثرسى ض

 !سةالمى خوايان ََ بىَ لةيةك قوتاَانةوة هاتوون (حممد)و (عيسا)



  

 جامةيو حشاذنى بةريتانيا
سوود : ، واتة  نسائن(عليكم باحلجامة): ثيَش زياتر لةضواردة سةدة دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت     

 .لة كةَلةشاخ طرتن وةربطرن 
و هةقى داوة بةوكةسةى كةحجامةكةةى  (خ.د)ثيَغةمبةر  ؤكراوة ب(حجامة)هةروةها ضةند جار       

 النبنأنَّ )يوايةتى كردووة هةروةك ابن عباس رِدا هاتووة و(هةروةك لةبوخارى و مسلم)كردووة ؤب
ر ؤني وسةورياو ز رِان لةئةمريبا و ئةةَلمانياو ضة  ؤزانايان و ثسث (.حتجَم وأعطن احلجَّاَم أْجَرُها(خ.د)

 .ر سوودى  ليَبييراوة ؤيان داوة  بةخويَن طرتن لةثشت و زوآلتى تردا طرنط
كةةخويَن بةةربوو ناطريسةيَتةوةو     ،بةوو  (هيموفيليا)شى ؤتووشى نةخ (اليزابيث)شاذنى بةريتانيا     

بردو بةة  ؤرِيان بة ؤيةة لةسةورياوة ثزيشةبى ثسةث    ؤزراوةتةوة ، بؤنةدؤدا دةرمانى بيلةزانستى ثزيشب
 .ضاك بوو (حجامة)

عليكم باحلجامة يف جوزة )لةوةش سةير تر ئةوةية كة لة فةرموودةيةكدا هاتووة كة دةفةرمويَت     
ببةةن لةةو   ( حجامةة : )واتةة  /الطنب النبنوى    ل ( ء من اثنني وسنبعني داًء  القمحدوة فإنها شفا

 ؤبة  ،وة (غةودةى نوخاميةة  )تايي كاسةى سةردا كة دةنووسىَ بةملةوةو دةكةويَتةة ذيَةر  ؤضاَليةى ك
  .شيفاية شىؤحةفتا ودوو نةخ

ى دةركةةوت  ؤبتطارد لة ئةَلمانيا ديراسةى ئةم فةرموودةيةى كردو ؤزانايةكى ئةَلمانى لة شت     
بةهةر طريانيَك لةو ناوضةةيةدا كةة رِووبةدات و     ،ن دةردةكات ؤرمؤكة ئةو غودةية هةفتاو دوو ه

 يةة ئةطةةر طةريان لةة    ؤب ،شةيةك دةبيَةت   ؤيان نةكةن ئةوكةسة تووشى نةخؤنةكان كارى خؤرمؤه
حةةفتاو دوو   ؤدةمارةكاندا رِوويان دا لةو ناوضةيةدا بةو خويَن ليَطرتية بةةردةبيَت و ضارةسةةرة بة   

رة ؤئةم ج).وآلتى سجودية موسَلمان بوو  لة(  )شايانى باسيشة ئةو زاناية ساَلى  .. شى ؤنةخ
  (.ر شارةزا نةبيَت نابيَت ببريَت ؤرى زؤدكت حيجامةية الى

 طرنطى دان بةتةندروستى 
دةكات يَوامان لتةنانةت حةزرةت  دا ،ر طرنطيان داوة بة لةش ساغى ؤقورئان و فةرموودة ز       

ثةروةردطارا  ئيَمةة  :واتة (لك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرةأاللهم انا نس)كة دوعا ببةين و بَليَني 
هةةروةها ثيَغةمبةةر   . دونيةا و ئةاخريةت دا    ش بوون و لةش سةاغيت ََ دةكةةين لةة   ؤداواى ليَخ

: واتةة   نسنائن ( اَء ، َبنرَأ بناذن اهلل عزوجنل   ِلكلِّ داٍء دواُء ، فإذا أصاَب دواُء الدَّ)دةفةرمويَت (خ.د)



  

بةةئيزنى   ،شةيةكة  ؤنةخؤئةطةر دةرمانةكة بةكارهيَيرا ب ،دةرديَك دةرمانيَك هةية شى وؤهةر نةخؤب
 .. خوا ضاك دةبيَتةوة 

ئةةةى ثيَغةمبةةةرى خةةوا ئيَمةةة دةرمةةان : وتةةى (خ.د)يةك هاتةةةالى حةةةزرةت يذيَةةك دةشةةتةكؤرِ     
، فنان   ووياعبناد اهلل َتندا  : يارسول اهلل أَنَتداوى ق فقال  )ني بةدواى ضارةسةردا بةكاربهيَيني و بطةرِيَ

 (الننرم : منناهو ق قننال :َشننفاًء غننري داٍء واحننٍد ، قننالوا  َضننَع َلننه واهلَل عزوجننَل   َيَضننْع داء إال  
واى بطةةرِيَن بةة د   ،بةةَلىَ ئةةى بةنةدةكانى خةوا     : وةالميا فةةرمووى   لة(خ.د)حةزرةتيش ئةمحةد،

شةىيةكى دانةةناوة   ؤضونبة بةرِاسةتى خةوا هةي  دةردونةخ    ،ضارةسةرداو داوودةرمان بةكاربهيَين 
ية ؟؟ يئةةو دةردة ضة  : شةى ودةرد نةةبيَت ، وتيةان    ؤتةنها يةةك نةخ  ،داناوة ؤئيلال ضارةسةريشى ب

َعِلَمنُه َمنْن   : دواءَلنُه   أنزل   ُيْنِزْل داء ، إال  تعاا إّن اهلل)هةروةها دةفةرمويَت .. ثريىية :فةرمووى 
شةىيةكى نةةناردووة ئةيلال    ؤبةرِاستى خوا هةي  دةردو نةخ : واتة حاكم ،( َعِلَمُه ،وَجِهَله َمْن َجِهَله

  .ئيرت هةركةس بزانىَ دةزانىَ و هةركةسيش نةزانىَ ئةوا نازانىَ و نايطاتىَ  ، ناردووة ؤب دةرمانيشى
ثزيشبني كةهةقة بة ئاوى ئةاَلتون بيوسةريَيةوةو بةةذوور    ر طةورةى ؤئةمانة هةمووى  رِيَيمايي ز   

 ،هةرضةند بةداخةوة غةةيرى ئيَمةة باشةرت قةةدرى ئةةو فةرموودانةة دةزانةن         ،سةردا هةَلواسريَن 
ئةةَلمانيا ئةةو فةرموودةيةةى حةةزرةت وةك حيبمةةتيَك       طةةورةى  شةخانةيةكى ؤتةنانةت لة نةخ

عاء شرًا من بطن ، حبسب ابن آدَم ُلَقيمات ُيِقْمَن ُصْلَبُه ، مامأل ادمُن ِو): هةَلواسراوة كة دةفةرموىَ 
خةراثرتين شةتىَ كةة    : ،واتة الرتمذى( فإْن كان ال حمالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ،وثلث ِلَنَفِسِه

 ،ظ ضةند ثاروويةكى بةسةة كةثشةتى رِاسةت بباتةةوة     ؤمر ،ورطيَتى  ظ ثرِى ببات طةدةيةتى وؤمر
 ؤخواردن و يةك لةسةرسيَى بة  ؤئةوا بايةك لةسةر سيَى طةدةى ب ،وات و ضارنية ئةطةر هةر دةشخ

ئةم فةرموودةية مةطةر هةر لةدةمى ..هةناسة  ؤخواردنةوةو يةك لةسةر سيَشى بة بةتاَلى مبيَييَتةوة ب
. كى مةزن و مةسةلةيةكى طرنطة لة تةندروستيدا مايةكة بية ،بيَتة دةرةوة (خ.د)زى حةزرةت ؤثري
هةناسةة موعجيزةيةة و تةازة    ؤدا كةيةك لةسةرسةآى ب ( بةهارى دآلن)وة ان باسبرد لة ثةرِاوىئة
وةك  خانةةكان و  ؤكسةجني دةضةىَ بة   ؤهةواى تيَضوو ليَيةوة ئ ،زراوةتةوة ،  طةدة كة بةتالَ بوو ؤد

  .ر طرنطة ؤهةناسة وايةو ز
ظ ضةةند خةواردنى   ؤوةى كةةمر َلييةوة كةرا لةسةةر ئةة   ؤز لةئةمريبا ليَب هةروةها ساَلى     

ظ تةةنها بةيةةك   ؤيةان دةركةةوت كةةمر   ؤب ،الشةةى كةة تةندروسةتيةكى باشةى بةداتىَ       ؤثيَويستة ب



  

الشنريعة  بةرنامةةى  / ر مسةري احللةو   ؤدكتة ) .نى طةدةى دةذى و سةرو زيةاديَتى  لةسةرسيَى ثرِكرد
 (../ واحلياة

 ئاشكرا كردنى فاحيشة و سزاى خوا
مخس إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ باهلل أْن ُتدركهن : يا معشر املهاجرين ): فةرمويَت دة(خ.د)حةزرةت     

  تظهرالفاحشة يف قوم قط حتن ُيْعِلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت   تكنن مضنت يف    ،
رالسنلطان  ننة وجو ؤأسالفهم الذين مضوا ، و  ينقصوا املكيال وامليزان إال ُأِخنذوا بالسننني وشندة امل   

عليهم ، و  مينعوا زكاة أمواِلِهْم إال ُمِنعوا الَقطر ولوال الَبهائم   ميطروا ، و  ينقضوا عهند اهلل وعهند   
رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوًا من غريهم فأخذوا بعض مايف ايديهم ، وما  حتكم أئمتهم بكتاب اهلل 

ثيَيج شت هةيةة ئةطةةر    : يةكان ضةرؤهى كؤطر ئةى: واتة .  ابن ماجه وابونعيم( جعل بأسهم بينهم
مةةَليَبا  ؤشةرِوالَ ثيسى لةةناو هةةر ك   ،ثةنادةطرم بةخوا لةوةى  كة تووشيان بب  ،دةيان بن ؤطري

يان تيةا  ؤدةردودرم وئيَش و ئازارى ئةوت ،رىَ كة بةئاشبراو بةبىَ شةرم ثآى هةسنت ؤثةيدا ببىَ بةج
بازيان كةردو كةةميان دا   مةةَلىَ  تةةرازوو  ؤنةةبوون و ، هةرك ياندا بآلودةبيَتةوة كة لةناو ثيَشييةكان

 ،تووشى طرانةى و نةةهاتى و نارِةحةةتى و سةتةمى كاربةدةسةتيان ديَةن و        ،بةخةَلك وخةَلةتانيانن 
بارانيةان لةيَ    ،مةَلىَ دةستيان بةسةر زةكاتدا طرت و نةةيان دا بةوانةةى كةة موسةتةحةقن     ؤهةرك

مةَليَك ثةةاانى  ؤهةر ك..ناباريَت  ؤثىَ بارانيان بؤثىَ وبىَ زمانان نةبيَت دَللةبةر ضوار ،دةطرييَتةوةو 
خوا دوذميةى دةرةوةيةان بةسةةردا زالَ دةكةات و      ،خواو ثةاانى ثيَغةمبةرى خوايان هةَلوةشاندةوة 

مةةةَليَك كاربةدةسةةتةكانى بةةةثآى فةةةرمانى خةةوا  ؤهةرك ،ضةةيان لةةةذيَر دةسةةتا بيَةةت ئةةةيبات و  
 . ثشيَوى بةرثادةبيَت و ئاذاوةو ييان نةكرد خوا بةريان دةداتة طيانى يةكرتى فةرمانرِةوا

 ،كةىَ توانيويةةتى شةتى وا بَليَةت و      ،ئةمةةى فةةرمووة   (خ.د)ذةى كةحةةزرةت  ؤئةو رِ.. بةَلىَ    
ش ثاش هةزارو ضوارسةد سالَ زياتر لةئةجنامى ئاشبرا كردنى بةدرِةوشتى و ثرِوثاطةندةكردن ؤئةمرِ

شةى وا  ؤدةبييني كة فةرموودةكة لةسةدا سةةد رِاسةتةو نةخ   ،بةياسايي كردنى ؤهةولَ دان ب ى وؤب
منوونة ؤب ،تةوة ؤوآلتانى طرت ر لةؤز وةك ئايدز كة ،تة كايةوة كة لة باوباثريانى ثيَشييدا نةبووة ؤهات

روةها هةةة ،لةئةةةفريقيا دآى واهةيةةة هةةةموويان بةئايةةدز قرِبةةوون و هيَشةةتا حبومةةةت نةةةيزانيوة 
 .و كةى تةقيةوة تةفروتوونا دةبن ئايدز كرانياش دةَليَن بةرميليَك تةقةمةنى تةوقيت كراوة بةؤئ

ئةوخانانةى بةرطرى دةكةن ديَيةة   ،جيهازى بةرطرى لةشى ئادةميزاد نيشانةى دةسةآلتى خواية    
ى ئةةو  شفرةى سةى هةةزار خانةةيان دةردريَتةىَ كةة لةالشةة      (ثيموس)الى ملةوةو لةالى غودةى 



  

سيَبى بيَطانة بيَتةة نةاوةوة ثةةالمارى    ؤبىَ يان ظايرؤتابيان ناسيَتةوةو هةركاتيَك ميبر ،كةسةدا هةية 
ئةةوا   ،شةى جيسةيةوة بةن    ؤبانةة لةئةةجنامى نةخ  ؤكةضى كةة ئةةو ميبر   ،دةدةن و لةناوى دةبةن 

ةيةةوىَ  هةروةك خواى طةةورة ئاطةادارى كةردبن كةة د     ،بةرطرى ََ ناكةن  ،خانةكانى بةرطرى 
 .ت لةئةجنامى سةرثيَضى كردنيةوة سزاى بدا

ر ؤظ تةاوةكو زاوزىَ ز ؤئةمة لةجيهانى ئادةميزادا كةضى لةجيهانى ئاذةَلدا لةبةر بةرذةوةندى مر    
مىَ و  ضةندبةقةدةرى خوا لةطةلَ ئةوةدا كة نيَريَك دةضيَتة الى  ،ظ سووديان ليَوةربطرىَ ؤبيَت ومر

ئةمةةش حيبمةةتيَبى    ،شى تر بآلوبيَتةوة كةضةى بآلونابيَتةةوة   ؤيدزو نةخهةموو شتيَك لةبارة كةئا
يان ديارى كراوة ؤديارة ئاذةآلن  لةسةر ئةو بةرنامةيةن كةب ،ظ سةرجنى بدات ؤطةورةية و هةقة مر

 . و هةَلبياردنيان نيةو الدانيان نية
 خورما و سوود كانى

 ريوايةةتى حناكم  (الَبْرنّي ُيذِهُب الداء متراتكم خرُي)لةبارةى خورماوة دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت     
كةة  ) يةة (الَبْرننيّ )رى ؤضةاكرتين خورماتةان جة   :واتةة  /صحيح اجلامع االلبنانن   كردوووةو لة
َمنْن َتصنبََّح بسنبع متنرات عجنوة        )يان دةفةرمويَت . شى ناهيََلىَ ؤو نةخ(خرِو زةردة  خورمايةكى

نةة   ذةؤَةوات  ئةةو رِ  (عجنوة )كىَ بةيانيان حةوت خورمةاى  :ةوات (يضره ذلك اليوم ُسّم وال سحر
 .ذةهرو نةسيحر كارى تيَياكةن 

و دذى (ئةعصةاب )تياية كة دةبية مايةى بةهيَزى ( ب)و ( ا )زانستى نوىَ دةَليَت خورما ظيتامني     
بريكةوتيةةوةو   ؤريشةى تيايةة كةة سةوودى هةيةة بة      ؤرِى زؤهةروةها فسف ،يةكانى جطةرن شؤنةخ
ئةمة بيَجطة لةوةى كة ئاسيى تياية وسوودى هةية .. طرتين سوود بةخانةكانى ميَشك دةطةيةنن طرن
ذووةكةةى  ؤذووةوان كة بةةخورما رِ ؤداوا دةكات لة رِ(خ.د)ية حةزرةتيش ؤب.. هتد .. خويَن و  ؤب

ليفطنر علينه ،   َجَد مترًا فوَمْن :)بشبيَيىَ ئةطةر دةستىبةوت و ئةطةر نةبوو ئةوا با بة ئاو بيشبيَيىَ 
 . / أبو داود (وَمن الجيد فليفطر علن املاء 
 :تاقيكردنةو يةكى سةير 

َلييةوة ؤليَب ؤية لةمركزى قةومى ب(الكيمياء احليوية)ستاى ؤحممد السيد كةمام عبدالباسطر ؤدكت    
ى حةزرةت حةوت دةنك خورماى ديةار ):فةرموودةية هةَلويَستةى كردو وتىلةسةر ئةم  ،لةميسر 

  .سيحر باشةةهراوى بوون وذ ؤكردووة كة لة بةيانيانا َوريَت و ب



  

ئةوةى دةرةوة وةك ثيَوةدانى دوثشك  ،رة ذةهراوى بوون هةية دةرةكى و ناوةكى ؤديارة دووج    
 .ى خواردنى ثيسةوة ؤئةوةى ناوةوةش وةك ذةهراوى بوون بةه ،ومار 
كانى جطةر هةستانة بة دةردانى ماددةى دذة ذةهر لةبوارى ثزيشبيدا زانراوة كةيةكيَك لةكارة    

ئةطةةر   ،كاروضاالكى هةَلدةسةتىَ و  ( )، كة ئةمةش طرنطرتين كارى جطةرة لةكاتيَبدا كة بة 
ى ثيسةبوونى كةةش و هةةواى شةارة     ؤذانة لةش تووشى ذةهراوى بوون دةبيَت بةةه ؤجطةرنةبىَ رِ
تووشةى ذةهةراوى بةوون دةبةن و، ئييزايَةك       ، منوونة  دانيشتوانى شارى قةاهرية ؤب ،طةورةكانةوة 

ثزيشةبةكانيش  .. لةة لةشةدا رِيَيةكةةى زيةاد دةبيَةت      (جاماجيتى)كةجطةر دةرى دةدات بةناوى 
ئيَمةش هاتني دةيان كةس .. ذةهراوى بوونة رِزطارى ببيَت  شةكة تالةوؤدةدةن بة نةخ(ن ؤرتيزؤك)

ذانة يةكى حةوت دةنك خورمةا  ؤبةوةى كة رِ ،كة ذةهراوى بوو بوون خستمانية ذيَر تاقيبردنةوة 
ئيرت لةوةوة  ،رِيَيةى ئاسايي  ؤن ، ثاش يةك دوو هةفتة رِيَيةى ئةو ئةنزاة لة سىَ قاتةوة دابةزى بؤَ

ذ ؤثةانزة رِ  ؤنةدةنووسةى تةةنها ثةيَم دةووت كةة بة      ؤشيَك لةوبابةتة بهاتاية هي  دةرمامن بؤهةرنةخ
يةكى شة ؤمان دةركةوت كة هةةموو نةخ ؤدواتر ب ،ك خورماَواتهةموو بةيانيةك تةنها حةوت دةن

 . ما خواردنة سوودى ثيَدةطةيةنيَت جطةر ئةوخور
.. اخسةتيى ثةريى   ى دوؤلةاليةكى ترةوة خورما الويَتىخانةكانى لةش دةثةاريَزىَ و دةبيَتةة هة        

لةةخورما كةضارةسةةرى   دةرهيَيانى ماددةيةك  ؤَلييةوة بةردةوامة بؤبدوثشبيش ليَثيَوةدانى ماروؤب
 (.ئةجنامى ضاك بةدةست بهيَيريَت هيواردارم  ،ببات 
مةسةلةى سيحريش كة زيةاتر شةتيَبى مةعيةوىيةةو حةةزرةت جَلةةو طةريى ليَبةردووةو        ؤب     

 . ابوداود ( َمْن َسَحر فقد كفر ) فةرموويةتى هةركةس سيحرببات ئةوا بيَباوةرِ دةبيَت
َ طةرمى دةردةضيَت و ئيَستا بةة ئةاميَرى   ؤهةموو كةسيَك لةالشةيةوة شةثكة :رِان دةَليَن ؤثسث   

ظيَةك رِةنطةى ئةةو    ؤتوانى بيسةمليَيىَ كة هةةر مر (روبرت كانزى)زاناى سويدى  ،تايبةت دةثيَوريَت 
ن رةنطةو، كةتيَبةلَ دةبةن حةةوت   ؤلة طةرميانةى كة لة الشةى دةردةضيَت سىوحةوت مليؤشةث

  (..األطياف السبعة)وست دةكةن رِةنطةكةى شةبةنط در
ى دا رِآى لة هةرضى دةكةوت برِيَك دوودَلى و ؤمةَلطاى ئةوروثى خؤلة ك( روبرت كانزى )    

ربةةيان تيَبةةلَ بةوونى رِةنطةةكانيان هاوسةةنط      ؤية زؤمةَلطا شيَواوةدا ، بؤنارِةحةتى هةبوو لةو ك
ذيَةك تاقيبردنةةوةى كةرد    ؤتارِ ،انى تةردا  نةبوون وهةنديَك رِةنطيان زالَ بووبوون بةسةر رِةنطةةك 

 ،لة طةرمى ورِةنطانةى كرد كة لةجةستةى دةردةضةيَت  ؤلةسةر موسَلمانيَك و ديراسةى ئةو شةث



  

كةةة ئةمةةةش بةَلطةةةى دَلييةةايي و ئةةارامى  ،تيايةةة  يانى دةركةةةوت كةةة رِةنطةةةكان هاوسةةةنطؤبةة
مةكة بادةستيويَييَك  ثةلة: ثآى وت  موسَلمانةكة بوو، كابراى زانا سةرى سورِما كة موسَلمانةكة

م ئةوسا دةبييى زياتر رِةنطةكان رِيَك دةكةون وهاوسةنط دةبن و زياتر ئارامى وئاسايشم ثيَةوة  ؤبش
ن رِةنطةى كة ؤملي()كاتيَك دةستيويَيى شت و بةئاميَرى تايبةت فةحسى كرد بييى ئةو  ،دةبييى 
كةة ئةةم ئةجنامةةى     ،يَبوثيَةك و طوجناووتةةواون   لة طةرمىيةكانى لةشيةوة دةردةضيَت رِؤلة شةث

َمْن توضأ فقد خرجت ذنوبه من بني عينيه : )دةست كةوت موسَلمانةكة ئةم فةرموودةيةى ثىَ ووت 
: واتةة   امحند  (، ومن بني اذنيه ، ومن بني يديه ، ومن بنني رجلينه ، فنإذا قعند قعند مغفنورًا لنه       

ضةاوو طةوىَ و دةسةت وقاضةى يةةوة ََ دةبيَتةةوةو       هةركةس دةسةتيويَي بشةوات طوناهةةكانى لة   
 .ش بووة ؤكةدانيشت وادادةنيشىَ كةخوا لةطوناهةكانى خ

لة طةرميانةةى كةة لةضةاوو طةوىَ و دةسةت و      ؤئةةو شةةث  ( روبةرت كةانزى   ) جاريَبى تر       
 .. ر طوجناوو تةواوو هاوسةنطن ؤى دةركةوت كة زؤقاضىموسَلمانةكةوة دةردةضوو ثيَوايي و ب

لةكاتيَبةدا   ،ى  جيانابيَتةةوة و دوورناكةويَتةةوة   ؤلة طةرمى يةكةةى لةةخ  ؤهةنديَك كةس شةث    
ديراسةةى  ( روبةرت كةانزى   )  ،لة طةرميانةى دةرِوات ؤر ئةو شةثؤهةندىَ كةسى تر ماوةيةكى ز

ى دةركةوت  كة ؤب ،دا لةئةمريبا (مناظرة)ى كرد لةكاتى (ئةمحةد ديدات)لة طةرمىيةكانى ؤشةث
ى دةركةةوت ئيسةالم   ؤبة ( روبرت كانزى ) سةرةجنامى ئةم ديراساتانة ،  ،ر دةرِوات ؤدوورى ز تا

 .                           ئايييَبى هةقةولةخواوة هاتووةوموسَلمان بوو
لة طةرميانةو ؤَلييةوةكان دةريان خست كة سيحر كاردةكاتة سةر ئةوشةثؤلةاليةكى ترةوة ليَب    

ئيجا هةندىَ خةواردنيش   ،ةوةش حاَلى ئةوكةسةى كةجادووى ليَبراوة تيَك دةضيَت دةيشيَويَيىَ، ب
كاريطةةرى  ضى خورمةا  ؤئةوة تيَدةطةين كةب بةمةش لةنهيَيى ،لة طةرميانة ؤكاردةكاتة سةرئةو شةث
 .سيحر بةتالَ دةكاتةوة 

ةية خورمايان لة ديراسةى ئةم فةرموود ؤجني لةيابان بؤلؤىَ لةوانةى كةخةريبى ثاراسايبدهةن    
يةان دةركةةوت كةة هةنةدىَ تيشةك      ؤتةيةكى تاقيبردنةوةى شوشةةدا دانةاو تيشةبيان ليَةدا ، ب    ؤب

 (..جمدإ الشهاوإ/معجزات االستشفاء بالغذاء ) ل.. دةطيَرِيَتةوة
 شى ناطوَيزَيتةو ؤخورما نةخ

: واتةة (الطربانني ( )ء فينه دا خرُي متنراتكم الَبْرنني ُينذِهب النداء ، وال    )دةفةرموىَ (خ.د)حةزرةت     
لةةعيَرامش   ،شيشةى تيانيةة   ؤشى ضارةسةر دةكات و نةخؤةو نةخ(الربنى)رى خورماتان ؤضاكرتين ج



  

تاقيبردنةوةيان كرد لةسةر خورمةا و لةة ئةجنامةدا     ، (منظمة الصحة العاملية )رِانى ؤبةهاوكارى ثسث
منظمة الصنحة  )رِة لة ؤكة ثسث(أوسبار فيلزنفليد دكتور)بةهاوكارى (مجهد الببرتولوجى الجراقي)

ذ ؤثاش سةىَ رِ  ،شى كوليَرا ؤى نةخ(جنراثيم )ئةطةر خورما ثيس ببريَت بة  رِايان طةياند كة(العاملية
شةىية و ئةةم   ؤطواسةتيةوةى ئةةو نةخ   ؤانة لةناودةضةن وخورمةا نابيَتةة ناوةنةديَك بة     (جراثيم)ئةو 

 ؤكرد كةةخورما سةرضةاوةيةكى طرنطةة بة    دا رِاطةياندو، ئاشبراشيان ()رِاستيةشيان لةساَلى 
و، هةنةدىَ   حيةوى و ظيتةامني    موضناداتن ر لة ؤثةنسلني و ئورومايسني و ز)دةرهيَيانى دةرمانى 

ضةاو   شةى ؤماتيزم و نةخؤشى رِؤنةخؤيشى ليَ دةردةهيَيرىَ كة ب(ديوستوليس)رمونات ودةرمانى ؤه
 .جَلدى يةكةم ل/صاحل بن أمحد رضا .د/االعجاز العلمن فن السنة النبويه  (بةكاردةهيَيرىَ 

 طرنطى سيواك 
السننواك َمْطَهننَرٌة للفننم مرضنناة )دا دةفةةةرموىَ (صةةحيح )كى ةلةةة فةرموودةيةة(خ.د)حةةةزرةت      

ثةاش هةةزارو     ،سةيواك دةم و دان ثةاك دةكاتةةوةو مايةةى رِةزامةنةدى خوايةة       : واتة .. (.للرب
  : زانايان دةركةوت كة سيواكؤر سيواك و بكرا لةسة ليَبؤَلييةوةضوارسةد سالَ زياتر 

 . ضارةسةرى ئيلتهابى ثووك  ؤموادى تياية ب -ا  
ى (روسةتوك )ى ؤلةةزانب (جنراثيم واألوبئنة  )بةرِيَوةبةرى ثةةاانطاى زانسةتى   (رودات)ر ؤدكت -ب

 ..ن كردنى ناو دةمة ؤزيةوة كةدذى بؤئةَلمانى ماددةى تياد
ئةمانةة  .. ر ببيَت ؤزيةوة كة نايةَلىَ دان كلؤددةيةكى تيا دما(كينيث كيوديل)ر ؤهةروةها دكت -ج
زريَيةوة رِةنطة لةثشت طرنطى ثيَدانى حةزرةتةوة بيَت ؤرشتى تريش كة رِةنطة لة داهاتوودا بدؤو ز
امحةد   (لوال ان أشق علن أميت ألمرتهم بالسنواك عنند كنل صنالة    ): بةتايبةت كةفةرموويةتى  ،(خ.د)

ئةوا فةرمامن ثيَدةدان كة لةة كةاتى هةةموو     ،ارِةحةت نةبواية لةسةر ئومةمت ئةطةر طران و ن: واتة 
 سةرضاوةى ثيَشوو  ل.. نويَيةكاندا سيواك ببةن 

 تاعون ناضَيتة مةككةو مةدينةو 
املدينة ومكة حمفوفتان باملالئكنة علنن كنل نقنب منهنا ملنك اليدخلنها        )دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت 

مةالئيبةت دةوريان داون و لةهةموو اليةكةوة  مةكبة و مةديية:واتة .انيالطرب(الدجال و الالطاعون
تاعون دةرديَبى ) ر حممد على البار دةَليَتؤدكت. نةدةجالَ و نة تاعون ناضيَتة ناويانةوة  ،دةيثاريَزن 

لةسةاَلى   ،شتيان لةسةر نوسيوةو باسيان كةردووة  (الربدى)نةكان لةسةر ثةرِةى ؤنةو ميسرية كؤك
تةوة و، ثةجنا سالَ لةم وآلتةةوة  ؤثيَش زايني تاعون لة سةرووى ئةفريقياو ئةوروثاو ئاسيادا باَلوب 



  

إن )ية حةةزرةت دةفةةرموىَ   ؤب ،ن كةسى لةناوبرد ؤئةو وآلت دةطويَزرايةوةو نزيبةى سةد مليؤب
ثيَش ئيَةوة  ئةم تاعونة سزايةك بووة لةسةر طةلةكانى : واتة( هذا الطاعون رجز علن َمن كان قبلكم

تةنانةةةت لةةةزةمانى حةةةزرةتى عومةةةردا لةةة شةةارى    ،ئيجةةا تةةاعون ناوبةةةناو دةركةةةوتووة  .. 
وة و لةسةدةى ضواردةى ميالديش دا ئةوروثا و ئاسياى طرتةوةو تةةنها لةة   ؤتاعون بآلوب(عمواس)

ن كةسى كوشت كةيةك لةسةر ضوارى دانيشةتوانى هةةموو ئةةوروثا    ؤئةوروثادا بيست و ثيَيج ملي
تةةنها   ،تائيَسةتاش ناوبةةناو باَلودةبيَتةةوة لةهييةدو وآلتةانى تةردا       . (.املوت األسود)وون و ناونرا ب

دووشةةويَييَك كةةة تائيَسةةتاو تاقيامةةةت تيايةةا بآلونةبيَتةةةوة مةكبةةةو مةدييةيةةة كةئةةةوةش يةكيَبةةة  
لسننة  ا يف العلمناالعجناز  ل .كةخواى طةورة فيَرى كةردووة  (خ.د)لةموعجيزةكانى حةزرةت 

 . مج /النبوية 
 دياريكردنى قيبلة

رِووةو (مةدييةة )و (قوبناء )ديةارى كردنةى قيبلةيةة لةة     (خ.د)يةكيَك لةموعجيزةكانى حةزرةت     
نةخويَيدةوار بةووةو هيضةى لةة    (خ.د)ديارة ثيَغةمبةر  ،لةسةرةتاداو دواتريش رِووةو كةعبة (قودس)

ديةارة ئةةو    ،ريَك نةبووة كة ئةو كارةى ثيَببات زانستى جوطرافياو فةلةك نةخويَيدووة و هي  ئاميَ
ديارى كردنة كة تائيَستا ماوةو لةسةدا سةةديش تةةواوة بةَلطةيةة لةسةةر ئةةوةى كةةخوا فيَةرى        

 .كردووة 
لَ بةسةت ببةاو   ؤقة  ؤى بة ( حممةد )كةحاكمى يةمةةن بةوو   (باذان)ثاشاى فارس فةرمانى دا بة       

وتيان ئيَمة (خ.د)ردو لةمةديية هاتية مزطةوتةكةى حةزرةت ى ناؤئةويش دووسةربازى خ ،بيييَريَت 
ن ؤبةرِ : ئةةويش فةةرمووى    ،بةرين  ؤفةرمانى ثيَداوة هاتووين ت(كسرى)كةئةويش  باذانبةفةرمانى 

 . سبةييىَ وةرنةوة 
ئةمشةةو  : واتةة  (إنَّ ربَّن قتل ربكم الليلنة  ) ثآى فةرموون (خ.د)سبةييىَ كةهاتيةوة حةزرةت ؤب    

ئةةوانيش ئةةم    (.. ى ؤخة  بةدةسةتى كورِةكةةى  )ةردطارى مةن طةورةكةةى ئيَةوةى كوشةت     ثةةرو 
ئةطةر هةةواَلمان بطةاتىَ و رِاسةت    :، ئةويش كابرايةكى ذير بوو وتى (باذان) ؤهةواَلةيان بردةوة ب

ضونبة كىَ توانى هةواَلى بداتىَ كةة ئةةوة رِوويةداوة لةة      ،ثيَغةمبةرة (حممد: )ماناى واية  ،دةرضىَ 
فةةرمووبووى كةورِى   (خ.د)كة لةو شةوةدا كةحةزرةت  باذانثاش مانطيَك هةوالَ طةيشتة ..رس فا

 .موسَلمان بوو( باذان)ئيرت …ى كوشتووة ؤكيسرا باوكى خ



  

اليةان تةا فيَةرى ئيسةالمةتيان ببةةن و فةةرمانى دا كةة لةة         ؤضةند هاوةَليَبى نارد ب (خ.د)حةزرةت
قيبلةكةشةى رِووببةنةة    ؤن لةناو شةارى سةةنجاداو، بة   مزطةوتيَك دروست ببة دا باذانباخةكةى 
بةبىَ ئةوةى يةمةنى ديبىَ (خ.د)حةزرةت بةَلىَ  يَك لة سةنجاوة دوورة ، (كم  )كة  (ضني)شاخى 

.. ئةةوة قيبلةتانةة    (ضنني )ى نويَةي رِووببةنةة شةاخ    ؤبة : فةرمووى  ،بةبىَ ئةوةى ئةو باخةى ديبىَ
ديةارى كةردووةو   (خ.د)لةيةمةنةدا ئةةو قيبلةيةيةة كةحةةزرةت      شارةزايان دةَليَن تةواوترين قيبلةة 

ر عبداجمليد زةندانى هيََليَبى كيَشةا  ؤى بةرنامةى طوطلَ ئيَرسةوة دكتؤبةه..تائيَستاش زانراوةو ماوة 
ناو مزطةةوتى   ؤشاخةكةو دريَيى كردووة ب لوتبةى ؤلة قيبلةى مزطةوتةكةوةو دريَيى كردةوة ب

وكيةى  ةشةةكةيةو الكةةى تريشةى رِ   يوارى كةعبةة كةة اليةةكى بةةردة رِ    حةرام هيََلةكة داى لة د
يةمانىية،بةمةش موعجيزةيةكى ترى حةزرةت دةركةوت لةسةدةى بيست ويةكدا ،شةايانى باسةة   

ظارى هةةي  بةويَيةةوة ئةةم بابةتةةى     ؤى طذمارة )وة ،مةكبةكم دوورة لة  سةنجا نزيبةى 
  (.يَيةرةوةؤتباية بيختةوة ؤباَلوكرد

 ثش  بةسنت بةخوا
لة بةشةةكانى ثيَشةوودا باسةى طرنطةى دان بةتةندروسةتى و ضةوونة الى ثزيشةك ودةرمةان               

كارةكانةة كةة نةابىَ    ؤديارة ئةمةش لة شةةرعدا فةةرمانى ثيَةدراوة و طرتيةى ه     ،بةكارهيَيامنان كرد 
 .ش ببريَن ؤفةرام
يةة لةفةرموودةكةةش دا دةفةةرموووىَ    ؤب ،ئةدات (شيفا)بةآلم ئةبىَ ئةوةمان برينةضيَت كةخوا      

جاموسَلمانى تةةواو وتيَطةيشةتوو    /نسائن وابن ماجة(فإذا اصاب دواُء الّداء ، َبرأ بإذِن اهلل عزوجل)
ئةوةية كة هةوَلى بةكارهيَيانى داوودةرمان دةدات و ئيجا لةدَليشةوة دةزانيَت بةئيزنى خةوا ضةاك   

 ئييشا ،ثيَش بيَت ؤوا بىَ هيوا نابيَت ودةزانيَت هةرضى بدةبيَت و هةميشة دوعادةكات ولةرِةمحى خ
جارى وا هةية خواى طةورة كةسيَك ضةاك دةكاتةةوة لةة كاتيَبةدا ثزيشةبةكان      .. ى ؤاهلل خيَرة ب

ر و دةرمانةدا نةطةيشةتووة و   ؤيان لةكاتيَةدا  هةي  دةسةتى بةةدكت     ،ضاوةرِآى مردنى ئةوكةسةن 
 . ةهةموو حسابيَك دةبىَ مبريَت ب
 :منوونة ؤب
شةى  ؤباوكم لةشةسةتةكاندا تووشةى نةخ  : كاك رِةجا حممد على كةخةَلبى هةَلةجبةية دةَليَت  ( 

يشةت  ؤرى لةبةةر دةرِ ؤخةويَييَبى ز  ،هةرجاريَك كةََ ى هةَلئةدايةوة  ،قورحةى دوانزةطرىَ بوو 
لةة رِةمةزانةدا كةة    ئةمة دريَيةى كيَشا تاجاريَبيةان  ،تيَدةكرد  وناضار ثزيشك يةك دوو بوتلَ خويَيى



  

دةبىَ :دةَليَت  ،ر ؤئازارةكةى ََ هةَلدةداتةوةو كاتىَ دةضيَتة الى دكت ،كةوتبووة ضلةى زستانةوة 
دائةةنيَت ،   ؤى بة  ببةين ئةطييا دةتبوذيَت ومةوعيةدى  سةبةييىَ  ؤبةزووترين كات نةشتةرطةريت ب

ر ئةطةرى ئةوة هةبوو كةة  ؤز ،ر لةو نةشتةرطةرى ية دةترسا ضونبة وةك ئيَستا نةبوو ؤباوكيشم ز
 . يةكة سةرنةكةويَت و بةوة مبريَت نةشتةرطةرى

لةخةةويا   ،شةوىَ دةضيَتةوة ماَلى خزميَبى لةسليَمانى و بةدةم ئازارةوة خةةوى ََ دةكةةويَت       
دةكةن و يةكيَبيان لةة  ؤلةذوورى نةشتةرطةرى دايةو سىَ كةس ديَية ذوورسةرىو نةشتةرطةرى ب

: ارةيةكى بضووكى رِةشى ََ دةردةهيَيىَ و ثيشانى دوانةكةى ترى دةدات و دةَليَت شتثؤناوسبى ط
 .. جاريَبى تر  ؤب(ان شاء اهلل)ئةوةى ماوة  ،شى يةكةاان ضارةسةر كرد ؤئةوة نيوةى نةخ

 ،كراوة ؤسبى ، وةيزانى بةرِاسةتى نةشةتةرطةرى بة    ؤوة دةستى برد  بؤكاتيَك باوكم خةبةرى ب   
 سةبةييىَ ضةووةوة الى   ؤهةةرب  ،شةىيةكة نةةماو   ؤلةدواى ئةمةوة ئةيرت نةخ  ،كةخةوة  دوايي زانى

 !ى ؟ شةكةى دويَيىَؤنةخ ؤن تؤباشةض: سةرى سورِماو وتى رةكةى وئةويش كةفةحسى كرد ؤدكت
تةمةةةنى ضةةل سةةالَ زيةةاترةو خةةةَلبى كةركوكةةة ، كةةة لةئيةةدارةى لقةةى (ظنناهري بنناهر)كةةاك  ( 

ضةةند سةاَليَك لةمةوبةةر    : )ى طيَرِامةةوة و وتةى   ؤاَلى دووهةزار بة يةكطرتووىضةمضةمالَ بوو س
رى ؤشةةويَبيان ئازارةكةة ز   ،لة كاتيَبدا كة سةربازبووم لةبةغدا  ،تووشى ئازارى طورضيلة بووم 

سةةعات دوانةزةى شةةو بةةدةم دوعةا       ،م ؤمدا طرت و نةمتوانى هي  َة ؤهيَيام ومييش دامن بةخؤب
بةةجلى   ر رِوونةاك بةوو، سةىَ كةةس    ؤوة ذوورةكةة ز ؤثرِ خةبةرم ب كردنةوة خةوم ليَبةوت و لة

بييةيم كةة فانيلةكةةم     ،مؤش خة ؤكاتيَك بةيانى هامتةةوة هة   ،شم نةماؤ، هسثيةوة لةسةرسةرم بوون
تةقةةَلى  ()يةيم  فانيلةكةم ليَبةردةوة بي  ،ث خويَييَبى ثيَوةية ؤبةثيَستةكةمةوة نووساوةو ضةند دَل

كاتيَك طةرِامةوة ماَلى  ،، ئيرت ئازارم نةما كرا بووؤى خوا نةشتةرطةريةكةم ببةفةزَل ،ثيَوةية و ديارة
كةمدا ثيشامن دان و كةومتةة طلةةيي و ومت ئيَةوة لةيَم ناثرسةيةوة و ئةةوةتا       (ئيجازة)باوكم لة كاتى 

، ئةيرت ئةةوانيش خةةمياخنواردو ، كةوتيةة     ة لةبةغداو شويَيةكةشم ثيشةان دان نةشتةرطةريم كردوو
 !الت ؤهةواَلت نةداوييةتىَ بيَني بؤكة بطلةيي 

ر طرنطة تآى بطةين و ثاشان بيَزارنةبني لةدوعا و بة عيبةادةت  ؤمةسةلةى دوعا قبوولَ بوون ز ( 
 .و واجبيَبى عةبدايةتى بزانني و هةوَلبدةين لةو كةسانة بني كة دوعايان قبووَلة 

لةحةج دةبيَت لةةم ضةةند سةاَلةى     ،ت ش بيَؤى خيَل حاجى مةال جةالَ مزطةوتى قاميشان خوا   
ئةوا فاَلنة : مةالجةالل دةَلىَ  ستاؤمام ش دةكةويَت و برادةريَك بةؤلةوىَ مةاليةك نةخ ،ابردوودا رِ



  

هةي  نيةة   : اش دةَلةىَ  سةت ؤمام ،بةَلبو بآى بةاليةوة ،ر خراثة ؤكةس خةريبة دةمرىَ و وةزعى ز
ببةين وادةمةرىَ  وةرة  يضة : سةتاو دةَلةىَ   ؤمامؤة بثاش ماوةيةكى تةر هانةا دةباتةةو    ،طوآ مةدةرىَ

هةستة هةستة بةخوا ئةةو ثيةاوة نيةت ليَةرة مبريةت و      :  شةكة دةَلىَ ؤستاش بة نةخؤمام! بةاليةوة 
 ! ستا وادةردةضىَ و مةالكة ضاك دةبيَتةوة ؤقسةكةى مام  ،ببات  ؤحةزرةت شةفاعةتت ب

مان بةةد  ؤهيَشةتا لةةخ   ،سةى و دوعةاكردن نةةبووين    جامييش دةَليَم بةداخةوة هيَشتا فيَرى خوانا  
 ..طومانني لةدوعا كردن دا ونةبووين بةوثياوةى دوعامان قبوولَ بيَت 

كةخانة  بووين و ناوةكان ؤلة فرِ: وتى  ،حةج لةئيَرانةوة ؤضوو بوو ب ستيَك كةساَلى ؤد     
ئيَمةش ماييةةوة لةسةةر    ،يشنت ؤكة رِؤمةَليَبمان بةفرِؤرتةكان وةرطريانةوة و كؤخويَيرايةوةو ثةساث

رتةكةى خسةةتبووة ؤكةةابراش ثةسةةاث ،وةو لةةة فارسةةةكان تيَيةطةيشةةتبوو ؤذنيَةةك ناويةةان خويَيةةدب
هةموو ثةكمان كةوتبوو لةسةر ئةو ذنةو كاتيش كاتى حةجةودرةنطة و  ،يشتبووةوة ؤطريفانيةوةو رِ

ى دابوو بةزةويداو دةطرياو دةثارِايةةوة  ؤلةم الشةوة ذنة خ ،خواخواى دةقيقةيةكمانة زووتر بضني 
ش بوو، لةة نيَةوان   ؤر وةزعمان ناخؤز: ستةكةم دةَلىَ ؤد! ضارةم ببةن ،فريام ببةون : و دةيووت

بني املغرب والعشناء يفعنل   ) ،كارت هةية دةَليَن  ؤخواية طيان ت: م و خوادا كةومتة دوعاكردن ؤخ
ت فريامان كةوة ؤةكةى خ( كن فيبون)يَمة ثةلةمانةو بة ئ ،ئةمة سةعاتىَ زياترى دةويَت(اهلل مايشاء

خوا ئاطةادارة  ئةوةنةدةى نةةبرد كةابراى ئيَرانةى ثةيةدا بةوو نةاوى          ،ين  ؤبا دوانةكةوين و زووبرِ
كةخانةكةة  ؤهةرلةويَةدا يةكسةةر لةسةةر ئةةرزى فرِ     ،كةى خويَيدةوةو دامانةوة بةذنةكةرتةؤثةساث

 !خواية ئاوا دةمودةست هات بةدةنطمانةوة و رِزطارى كردين  زانيم كة تةنها ،خواؤسوجدةم برد ب
دوعاى رِاست و تةواوئةوةية كة بة يةقني و بةكولَ ودلَ ببريَت نةك بةةغافَلى و سةاردو سةرِى        

 !يةوة كة لة ذوور سةر بستيَك بةرز نابيَتةوة 
لةساَلى : وةوى دا دةَليَت رِة لةفيزياى نةؤكةخةَلبى بةغداية و ثسث(ئةنيس الراوى )ر ؤفيسؤثرِ    
 ،بارانيَبى ضةاك   ؤر شثرزو ثيَويست بوون بؤر باران نةبارى و زؤدا لة لةندةن ماوةيةكى ز()

داوايةان   ،تةنانةةت بةارانى دةستبرديشةيان تةاقى كةردةوة سةوودى نةةبوو         ،هةرضى هةوَليان دا 
ئيَمةةةو وةكةةو ؤبةةوو ب ر طةةرنطؤلةموسةةَلمانان كةةرد كةنويَةةيى بةةاران بةةارين ببةةةن و ئةمةةةش ز

خةوا   ،ذيَك دوعامان كردو ثارِاييةوة ونويَيى باران باريييشمان كرد ؤشةوو رِ ،تةحةددايةكيش بوو 
اينات  بةرنامةةى  ) !(املسنلمون ميطنرون السنماء   )لةهةواَلةكانيدا وتةى  ( )كردى باران بارى و 

 .( قناة اقرا/ وحوار 



  

 كردنزشَيوازى با نطةوا
ادع اا سنبيل  )ببةين  زدا داوامان ليَدةكات كة بةضاكى بانطةوازؤورئانى ثريخواى طةورة لةق    

رِيَبةازى   ؤبانطةةواز  ببةة بة   :واتةة   (ربك باحلكمنة واملوعظنة احلسننة وجنادلم بنالتن هنن أحسنن       
  .بة ضاكرتين شيَوةش موجادةلةيان لة طةَلدا ببةنذطارى جوان وؤارت بةحيبمةت و ئامثةروةردط

 :ةسةر شيَوازى بانطةواز كردن ضةند منوونةيةك ل
 :ئيمامى مةركةزى  ئيسالمى يابان  :يةكةم

:  يةوة دةَليَت ؤمةركةزى ئيسالمى يابانة لةبارةى ذيانى خ اهلل خليل ابراهيم كة ئيمامى نعمةشيَخ    
 ،لة تةمةنى الويَتةيم دا هةرضةةند ثارةشةم نةةبوو      ،م (توركيا)خةَلبى  ،تةمةمن حةفتاو دووساَلة و 

 ،ر طريةام  ؤش بوو لة رِيَطةا ز ؤئةوةندة بةالمةوة خ ،حةج  ؤى رِةخساندم ضووم بؤواى طةورة بخ
 !! بووم(شيَت)خواوثيَغةمبةرو وايان دةزانى ؤزةى من نةدةطةيشت بؤر كةس لةو طرِو عةشة و سؤز
مةكبةو مةدييةةم كةردةوةو لةخزمةةت     لةمةديية هةندىَ زانام ناسى وثاشان جارى تر سةردانى   

 .. جالياتى ئةوىَ ؤريشم دا بؤر سوودم وةرطرت و ، وتارى زؤزاناياندا ز
! نةةخيَر  :  ومت  ،زمان دةزانيت؟  ؤت: زانايةك ثآى ومت  ،بانطةوازكردن  ؤيابان ب ؤويستم بضم ب   

 !دةكرىَ ؟ؤضيت بؤت ؤئاخ ،ئيَمة زمان زامنان ناردووةوهيضى ثيَيةكراوة : وتى 
هةر كة .. طةياندنى بانطى خوابوو ؤب ،خوا بوو  ؤديارة نيةتى من تةنها ب ، طويَم بةوةنةداو ضووم   

من لةميسر فيَرى عةرةبى بةووم و  : الم و وتى ؤكابرايةكى يابانى موسَلمان هات ب ،طةيشتمة يابان 
 .. ت ؤلةبةرخوا دةمبة وةرطيَرِ ب

خةَلبى هةمووى سةرقاَلى : يان وت ،ببةنةوة ؤك ؤذيَك داوام كرد كة هةنديَك خةَلبى يابامن بؤرِ   
يةان ببةنةةوة وميةيش باسةى     ؤنيَك بيَةت ك ؤهةرضة : ومت  .و كةس تاقةتى نية طوىَ بطريَةت   كارن

 . دةكةم ؤماددياتيان ب
من لةجيهانى ئيسةالمىيةوة ناردويةامن تاسوثاسةتان    : كردمةوة ثيَم وتن ؤكؤمةَليَبيان بؤكاتيَك ك   

ر سودمان ََ بيييةون و  ؤبةرِاستى ئيَمة ز ،تان ناردوين ؤنةى كةبببةم لةسةر ئةو هةمووئاميَرة ضاكا
تةان و بانطتةان   ؤية ئيَمةش ديارىيةكمان ثيَيةة ب ؤجا ب ،ش و ئاسان كردووة ؤذيانى دنياى ئيَمةتان خ

رضةاكة كةوا بةةض    ؤز: شةحاَليةوة وتيةان   ؤهةةموو بةخ . شةرت  ؤدنيايةةكى فةراوانرت و خ  ؤدةكةين ب
بةهةشةتى هةةتا هةةتايي ونةةبرِاوة و      ؤئيَمة ب:  و لةكوىَ ية ؟ مييش ومت رت وفيزةيةك بضني ؤثةساث

 ..   ية (ال إال اهلل حممد رسول اهلل )ت وفيزةكةش رؤثرِكامةرانى بانطتان دةكةين و ثةساث



  

كة ئةوةش نيوةى  ،دةضةميَيةوة و دةضية رِكوعةوة  ،ئيَوة لة ئةجنامى رِيَز طرتيتانةوة : ثاشان ومت    
 .رى ناويَت بطةن بة ئيَمةؤةى ئيَمةية وزنويَيةك

رى خواناسان بيست سالَ لةمةوبةر دوومزطةةوت   ؤبةَلىَ بةم شيَوازة نةرم و ناسبة وبة هةوَلى ز   
 . تة سىَ سةد مزطةوت ؤئيَستا ب ،لةياباندا هةبوو 

ناوضةةيةو   غةريبى ئيسالم لةوؤر طريام بؤريا ولةالى مزطةوتيَك بانطم داو زؤك ؤجاريَك ضووم ب  
خيَرا فرميَسةبةكامن سةرِى و بةة     ،الم ؤضوار الو هاتن ب. زة ؤبىَ ئاطايي خةَلبى لةم ئايية بةرزة ثري

ش بن من هةامن  ؤشةوة كةومتة قسةكردن لةطةَلياندا ، هةرضةند لةوةش دةضوو سةرخؤرِوويةكى خ
: تيةان و ثاشةان  ثةيَم وتةن     ئةةوانيش و  ،ال إله إال اهلل حممند رسنول اهلل  : دان موسَلمان بب و بَليَن 

 . ةمتان عومسانة و ضوارةمتان عةَ ناوت ئةبوبةكرة و ئةويرتتان عومةر و سيَيؤت
نةاوت  ؤمن عومةرم  كة ت: الم و وتى ؤثاش دوانزة سالَ لةمةديية يةكيَبيان ميى ناسيةوةو هات ب   

 ،ش بةوو  ؤبزانىَ ضةند دَلم خة ، مةطةر خوا ريا و ئيَستا هاتووم كة شةريجةت َويَيم ليَرة ؤنام لة ك
َلك لةسةةر دةسةتا موسةَلمان    ت ببييى وخةؤشرتة بةرى رِةنج و ماندووبوونى خؤئاخر ضى لةوة خ

 . ببيَت 
: دةكردن و دةمةووت  ؤلةو وآلتانةش كةموسَلمانى غافَلم دةدى لةعةرةب و لة تورك ، قسةم ب   

بةاوك و باثريتةان موسةَلمان بةوون و رِةنطةة       ،( جماهدين )شةران ؤَلةكانى تيَبؤسةالمتان ََ بيَت رِ
 ،ئيَوة لة دين تةةوةال بةوون   ؤب ،هةموو ثارةيان دابىَ تالةم شويَيانة ئةم مز طةوتانة دروست كراون 

 .طريان   ناطةرِيَيةوة  سةر رِيَبازى سةربةزرى و سةرفرازى ، من دةطريام و ئةوانيش دةكةوتيةؤب
برايييةة ئةطةةر مةن    : دةَلةيَم   ،ن ناسةرةويَيت ومانةدوونابيت ؟   ؤض حةفتا ساَلى و ؤثيَم دةَليَن ت    

 .ة  كةسيَك زياتر موسَلمان ببيَت شى من لةوةدايؤخ ،دانيشم ماندوودةمب 
 ،ية دةطريةةت ؤن بةرطةةةى ئةوهةمووطةةةرِان و هةةات وضةةؤضةةؤت: بةهاوسةةةرةكة يان دةووت    

 .خوا ؤمان نةزركردووة بؤمن بةختةوةرم بةم كارة و خ: دةيووت 
صفحات )بةرنامةى )وةفاتى كردو دنياى فانى  بةجيَهيَشت  رِةمحةتى خواى ََ بيَت رِةمةزانى  

 (.ئةندازيار عومسان_ببة ( دةستى طةل )بؤ دريَيةى ئةم باسة سةيرى ). (كةناَلى اجملد ( من حياتن
  مظهرزى ؤس: دوو م

ى دةكةات لةسةةر دةسةتى    ؤسةى هيدايةةتى خة   ئةم دييةو  باؤناوبراو بيست ساَلة بانطخوازة ب     
امحند  )من لةطةلَ نةنبما دةذيام  كةدايبى هونةرمةندى ميسةرى  : ئافرةتيَبى فةرِةنسى داو دةَليَت 



  

ما ؤر بةةخ ؤز ،بةشى  رِءذنامةطةةريم تةةواو كةرد لةكوليَةيى ئةاداب و      ،ناوبراو ماممة  ،ةو( مظهر
خ و شةةنطى  ؤكان دا دةطةةرِام بةوثةةرِى شة   دةنازيم و بة شةقامةكانى طةةرِةكى زةماليةك و يانةة   

نواندنةوةو خةَلبى هةموو ضاويان تيَدةبرِيم ، نةباوك و نةدايك و نةنةنبم دةرةقةمت  نةةدةهاتن  ؤوخ
هةرضةةند  لةة دةروومنةا    .. بةرِاستى من دووروبيَئاطا بووم  لة ئيسةالم  .. نةدةكرا ؤوضارى مييان ب

  .يةم لةخواوةة ئةجنامى ئةو دووربةغاز يان بةكارةبا ل ترسيَك هةبوو كةخواى  طةورة مبسووتيَيىَ
ن رِزطارم بىَ لةة  ؤباشة ض ،دةكات  شيش نويَيةكانىؤباشة نةنبم واثريةو بة نةخ: من دةمووت     

 ؤم رِزطار دةكرد بةوةى دةضووم دةنووسةتم يةان دةضةووم بة    ؤسزاى خوا ؟ خيَرا لةم خةياآلتانة خ
 ..يانةكان 

ئةةوةى سةةرجنى   ..ئةةوروثا   ؤضةووين بة  (شهرالجسةل ) ؤد، لةطةلَ ميَردةكةمدا بكاتىَ شووم كر    
زةخانةةى ثاثةا   ؤويستمان بضني سةردانى م ،ماو ؤلة رِ مان كرد(فاتيبان)رِاكيَشام جاريَك سةردانى 

الم سةير بوو ئةوان ئةاوا  .. يان ضةرميَبى رِةش لةبةرببةى  ؤدةرطا وتيان دةبىَ ثاَلت لةبةر ،ببةين 
ضى رِيَز لةة  ؤباشة  ئيَمة ضيمانة ؟ ب: مدا ومت ؤلةدَلى خ ،لة ئايية تةحريف كراوةكةيان دةطرن  رِيَز

 !مان ناطرين ؤئاييةكةى خ
خةواو  ؤدةمةويَت  بضم نويَييَك ببةةم ب : ذيَك  بةميَردةكةم وت ؤشى دنيام دا رِؤثةى خؤلةضَلةث   

تاثام ميةيش جليَبةى سةةر   .. واببةة  شةؤضيت ثيَخ ،سةربةستيت ؤت: ئةويش وتى .. سوثاسى ببةم 
كة هامتة دةرةوة  لةةناو دةرطاكةةدا    .مزطةوتىطةورةى ثاريس ونويَييَبم كرد ؤلةبةركردو ضووم ب

خةريك  بووم بياخنةمة  ،لةضبةكةم وجلة دريَيةكةم كة كردبووم بةسةر جلةكانى تردا الم بردن ،
 !ر ئاليَرة دا بووخاَلى وةرضةخامن بةرةو خيَ ،جانتاكةمةوة 

دةسةتيَبى    ،شيبوو ؤجلى سةرتاثاى  ث ،ئافرةتيَبى فةرِةنسى ضاوشني كة هةرطيز لةيادم ناضيَت     
شةةكةت الئةبةةى ؟ نةازانى ئةةوة     ؤضةى سةرث ؤب:  بةنةرمى خستة سةرشامن و بةسووكى ثةآى ومت  

 فةرمانى خواية ؟ 
دةمويسةت  لةدةسةتى    من،يَك بضةمة مزطةوتةكةةوة لةطةةَليا   ضةند خوولةكؤداواى ليَبردم ب    

 ؤتوطة طفناضارى كةردم بضةمةوة  ناومزطةةوت و   و رِةوشتى بةرزى  بةاَلم بةشيَوزاى جوانى،قوتارمب
ماناكةى تيَدةطةيت ؟  ؤكة تةنها خوا شايانى ثةرستية ؟ئايا ت شايةتى دةدةيت ؤت: ثآى ومت   .ببةين 

بةَلبو دةبىَ بة كردةوة   ،ترىَ و بةس ية ضةند وشةيةك نية بوو( ال إله إال اهلل: )دةزانى ئةو وتيى ؤت
 .. و ثابةندى فةرمانةكانى خوا بيت  ئةوة بسةمليَيى



  

 !دَلى هةذاندم و هيَيامية لةرزة  ،م و ؤذطارى بوون بؤبةرِاستى قسةكانى طةورةترين ثةندو ئام    
               !                   خوشةةةةبم ئةةةةةم دييةةةةة سةةةةةرَة   : ئيجةةةةا تةوقةةةةةى لةطةةةةةلَ كةةةةردم و وتةةةةى       

ذةش بةوو  ؤهةرئةةو رِ  ،لةمزطةوت هامتةة دةرةوة و نةةم ئةةزانى ضةى وا لةة دةوروبةةرم       .. بةَلىَ 
ئاهةنطيَبى شةو كةةثياوان وئافرةتةان سةةمايان دةكةردو جةل و بةةرطيَبى        ؤكةميَردةكةم بردمى ب
م ؤخة  ،ر رِقم هةستا  ؤز! يةوة نايبات ؤشتى وايان دةكرد ئاذةلَ بة ئاذةَلى خ ،كةميان لةبةردا بوو 

داوام لةميَردةكةةم  كةرد كةة بضةيية دةرةوة تاهةوايةةك       ،لةبةرضاو كةوت كة لة شويَيى ئاوادام 
اوم نابةرةو ئيمان و ثاش ئةوة بةخيَرايي طةرِامةوة قاهريةو يةكةم هةنط ،هةَلميم و هةناسةيةك بدةم 

 .ئيسالمةتى 
شى دنيا لةبةر دةستما بوو ؤرضى دَلم بيويستاية لةخهةرضةند من لةماددياتدا نقوم بووبووم و هة    
مم ؤلةة قورئةان و ئيسةالمةتيدا ونبةووى خة      تةا  ،شيم ََ نةدةبييى ؤبةآلم تامى هيضم نةدةكرد وخ ،
وازم هيَيا لةيانةكان و ذيةانى جاهيليةةت و نةةفامى و كةومتةة هةاوةَلى       ،زيةوةو بةختةوةربووم ؤد

 .كردنى دةستة خوشبة ئيماندارةكامن
 ؤشيةكةمى ثةىَ ئاسةايي نةةبوو ،  هةنةدىَ  كيَشةةمان بة      ؤهةرضةند لةسةرةتاوة ميَردةكةم باآل ث    

ى هيدايةتى ئةويشى داو ؤبةآلم  خوا بةرِةمحى خ ،تاخةريك  بوو لةيةك جيا ببييةوة   ،دروست بوو 
. م دييةةة ئةةةؤر لةةةمن باشةةرتة و بةةانطخوازةو هةةةولَ دةدات بؤالنةةةى ََ نةشةةيَوانني وئيَسةةتا ئةةةو ز

: بةاَلم هةربةختيارين و ئارامطرين و دةَليَني  ،شىبووين ؤجاهةرضةند تووشى بةآلوموسيبةت و نةخ
اا  العائندون  ل )!خوا كة بةآلو موسيبةتةكةمان لةدنياكةماندايةو لة دييةكةماندا نيةة  ؤسوثاس ب

 (.علن عبد العال -اهلل 
 هةَلبذاردنى باسَيك  :يةم َيس 

لةضةند مزطةةوتيَك كةة موسةَلمانان تاشةةو درةنةط       ،ى رةمةزاندا ( )لة (ز )ساَلى      
ثيَش ئةوةى كة وتارةكة بدةم بةريم كةردةوة ضةى بةاس ببةةم لةةم شةةوةدا         ،وتارمدا  ،دةمانةوة 

ضى بيَت لةةالى   ،ئيجا وا سةعات دة ويانزةى شةوة  ،ذوو بوون وماندوون ؤذ بةرِؤكةخةَلبى بةرِ
يةة كةاتىَ كةومتةة وتةاردان     ؤب  ،ش بيَت و برييان نةضيَتةوةو سوودى ليَوةرطرن ؤخ ئةو موسَلمانانة

: ثاش سوثاس وستايشى خواى ثةروةردطار ودروودو سةالم لةسةرطيانى حةةزرةت و يةاوةران ومت   
هةةمووتان دةزانةن كةماروثةيةية هةيةةو      ،ببةةم   ؤبةرِيَزيية دةمةوىَ باسى ماروثةييةى دييداريتان ب

يةكَى زار هةَلئةةداو ئيجةا لةسةةر خشةتةكة ضةةند خانةيةةك ثةيَش دةكةةويَت ، يةان           يارىيةكةو



  

لةدييداريش دا بةهةمان شةيَوةية  ،سةردةكةوىَ بةثةييةدا يان ماريَك قووتى دةدات وديَتةوة خوارىَ 
وةك  ،هةندىَ كارو كردةوة وةك ماروئةذدةها كردةوةكان ثووضةلَ دةكةنةةوة و لةةناوى دةبةةن     ،

ظ ؤةندىَ كردةوةى ضاكةش مره ،هتد. .خوا ثةيدا كردن وخراثى لةطةلَ دايك و باوك و ؤهاوبةش ب
ذانةة طونةاث ثةاك دةكةنةةوةو ، نويَةيى هةةييى       ؤبةرز دةكاتةوة وةك دةسةتيويَي و نويَةيةكان كةة رِ   

كةطوناهى هةفتة دةبات و عومرة كردن و حةج كردن كةطوناهةكانى ثيَشني هةمووى دةسةرِنةوةو  
 .كة لةيةكةوة دةتباتة سةدو دةضيتة بةهةشتةوة  شةهادةتيش

و رِةزامةندى شى ؤى ثيَباو لة سايةى خواوة لة هةموو مزطةوتةكان مايةى خؤباسةكة ئاماجنى خ   
 ،بةرِاستى ئةم ئيسالمة دةوَلةمةندةو ضواردةسةدة زياترة  شتى لةسةر دةنووسرىَ ،ئامادةبووان بوو 

 . وجناو لة شويَن وكاتى ثيَويستدا سى ضاك و طحةيفة ثةكمان ببةوىَ لةباس و خوا
 ،دا يذى هةييؤوتاربيَييَك لةرِ كة بةهةزاران كةس هةفتانة دةضية بةردةستى مؤئاى ضةندخةم دةخ   

 .ن ثيَياَلىَ كةسوودى ََ ببييني كةضى شتيَبيا
ر ؤتوورِةيةةو ز  خيتابى ئيسالمى ئيَسةتا خيتةابيَبى  : ذيَك قسةيةكى جوانى كرد وتى ؤبرادةريَبم رِ  

!! ؟نضى توورِة بووؤب نبزان يانشؤيان توورِة دةكةن بةبىَ ئةوةى خؤستاكان لةسةر مييبةر خؤلةمام
ئةوةندة ساردوسرِة خةوت ليَدةكةويَت ،  ى ئاو الى داوةويَمييش دةَليَم بةخوا هى وا ان هةية ئةَل

 .وو تةواوى ببات خواتة زيان وتارةكةى ضواركةليمةيةو لةسةر وةرةقة دةاويَييَتةوة خوا
هةر وتاريَك ثيَشرت سةدان الثةرِة  ؤب: ية دةَليَت  وتاربيَييَبى ئةردةنى كةحةوامام سجيد ور هؤدكت   

دةخويَيمةوةو هةوَلدةدةم كة هةموو ئامادةبووان سوود وةرطةرن ، دواى وتارةكةشةم سةةيردةكةم    
ئةوةى بيَن ؤر دةستى باوكيان رِاكيَشا بؤبةز مزطةوت ؤئةطةر ئةو ميااَلنةى لةطةلَ باوكيان هاتوون ب

 .كاريطةرى لةسةر هةمووان بووبيَت بةخوا رِةنطة وتارةكةم : الم تةعارف ببةين ئةَليَم ؤب
كةدةضمة سةر مييبةر يةةك  : ش كةضةندةها ثةرِاوى نووسيوة دةَليَت ( ئةمحةد شةرباصي)ر ؤدكت   

 .بدةم ( رسول اللة )ى مييبةرةكةى نةتوامن هةق ردةترسم كةؤم ئامادة دةكةم و ئيجا زؤهةفتة خ
  ر يةكى بيانى موسَلمان د بَي ؤدكت :ضوار م  

رةيةةةكى ئةةافرةتى بيةةانى ؤدكت: مةةان كةةة لةةة دةرةوةى وآلتةةة دةَليَةةت ؤريَبى كةةوردى خؤدكتةة   
نةكانةدا ديةارى و ثةةرِاوى ئيسةالميم دةدايةةو دَليمةان       ؤماوةى دووسالَ لةة ب ؤب ،دراوسيَمان بوو 

 ،ذيَك ذنةكةم هةةواَلى دامةىَ كةموسةَلمان بةووة     ؤر ،بةَلبو خواببا موسَلمان ببيَت  ،رِادةطرت 
زبةايي موسةَلمان   ؤكةضةى كةة بييةيم و ثري   ! ى ميةةوة بةووبىَ   ؤومت رِةنطة بةةه  ،ش بوو ؤرم ثيَخؤز



  

وةالمةة كةيةةوة تيَطةيشةتم كةة      لةة  ،بوونةكةم ليَبردو ثرسةيارم ليَبةرد ضةى كةارى تيَبةردووة      
وةو فيَةرى  ى نةاردوو ؤشى ليَياوة بؤخيَزانةكةم كاريطةرى هةبووة لةسةرى ، بةوةى كةخواردنى خ

 .ضيَشت ليَيانى كردووة 
يةوة دةتةوانى  (طةدة)بةآلم هى وا هةية لةرِآى   ،رِاستة كتيَبةكان رِةنطة بةشيَبى مةسةلةكةبن    

ضيَشةت   يَىتة ئةفريقيةكان لةةرِ ر لةوآلؤبرييشمان  نةضىَ كةجوولةكة لةز)  ،كارى لةسةرببةيت 
ن بةزاند دةرمةان خوارديةان   كانة دةكةن و ئةطةر خةتى سوورياؤليَيةرةكانةوة كار لةسةر ئةو سةر

مةبةسةتمان    ،ر لةو وآلتانةدا ؤساد دةستيان هةية لةزؤئةمة بيَجطة لةوةى كة دةزطاى م. دةكةن 
 ...(يان ؤرى خكاؤكاريَك بةكاردةهيَين  بؤئةوةية كة دوذميان هةموو ه

  ر شارستاني بوو ؤثَيغةمبةر كةتان ز :ثَينجةم 
ساَليَك لةطةلَ ضةةند  ؤليَيى بازرطانى قاهريةم تةواوكردو بؤك ساَلى :عةمر خاليد دةَليَت     

يان ؤبرادةريَبدا لة بةريتانيا كارمان كرد ، ئافرةتيَبى ئييطليزمان لةطةَلدا بوو ، برادةرةكةامن كةةخ  
عةرةبى قسةيان دةكردو ، كة ئةو ئافرةتةش لةويَدا بواية بةةئييطليزى قسةةيان دةكةرد    دةبوون بة 

و لةةم  ئافرةتةكةش ثاش ماوةيةك هةستى بةمة كرد ،ئةوةى ئةويش تيَبطات و دَلى شتيَك نةكات ؤب
 .بارةيةوة ثرسيارى ليَبردن 

ا دووكةس ضرثة لةطةةلَ يةكةدا   فةرمانى ثيَداوين كة لة شويَييَبد(خ.د)ثيَغةمبةر : ئةوانيش وتيان    
 .ةبية مايةى بيَزارى كةسى سيَيةم نةكةن و ن

 .ر شارستانى بووة ؤبةرِاستى ثيَغةمبةرةكةتان ز: ر ثىَ جوان بوو وتى ؤئافرةتةكة ئةم رِةفتارةى ز
: ى موسةَلمان بوونةكةشةيةوة وتةى    ؤثاش شةش مانط ئافرةتةكة موسَلمان بوو ، لةةبارةى هة      

تيَبردم لةم دييةدا رِةفتارى جوان ومامةَلةى شارستانى بوو لةطةلَ خةَلبيدا كة  ارىيةكةم شتيَك ك
 .موسَلمانانى لةسةر ثةروةردة دةكات 

 (  عمرو خالد-الصرب والذوق ) 
 كارَيكى طرنطة لة بانطةوازداؤخزمةتكردنى خةَلكى ه               

 : دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر 
  .خةَلبىؤسوودتريييانة ببةشةويسرتين كةس بةالى خواوة ؤخ،  َأْنَفُعُهْم للناسأحبُّ الناِس اا اهلِل*
 ..وأحُب االعماِل اا اهلل عزوجل سرور َتْدُخُلُه علن ُمسلم*
 ..يةكة بيخةيتة دَلى موسَلمانيَبةوة يشؤشةويسرتين كردار الى خواى طةورة خؤخ



  

 ..لةسةر البةريت  يان خةم و خةفةتيَبى. .أو َتكِشَف عنه ُكْرَبًة *
 ..بدةيتةوة  ؤيان قةرزيَبى ب  ..أو َتْقِضَي عنه َدْينًا *
 ..يةك رِزطارى ببةى يان لةبرسيَت..  أو َتْطُرَد عنه ُجوعًا*
ئةطةةر  ..  وألن أْمِشَي مع أخي املسلم يف حاجٍة أَحبُّ إليَّ ِمنْن أن أْعَتِكنَف يف هنذا املسنجِد شنهراً     *

  .دا ئيجتيباف ببةمشرتة لةوةى يةك مانط لةم مزطةوتةؤيةكى الم خثيَويستؤم بؤلةطةلَ براكةمدا برِ
ى بطريَتةةةوة خةةواى طةةةورة ؤهةركةسةةيَك تةةوورِةيي خةة..  َعْوَرَتننُه اهللوَمننْن َكننفَّ َغَضننُبُه َسننَتَر *

 .شيَت ؤيةكانى دادةثناتةواو
ى ؤهةركةسيَك رِقى خة ..  ِرضًا يوَم القيامة َقْلَبُه اهللوَمْن َكَظَم َغْيظًا ولوشاء أْن ُيْمِضَيُه أمضاُه ، مأل *

ئةوا خواى طةورة لة ( ى برِيَيىَ بةوكةسةى كة دةيةويَت ؤلة كاتيَبدا كة بتوانىَ رِقى خ) َواتةوة 
 ..ذى دواييدا دَلى ثرِ دةكات لة رِةزامةندى ؤرِ
 . َقَدَمنُه ينوَم َتنزوُل االقندام     تعناا  اهللَمْن مشن مع أخيه امُلْسِلم يف حاَجنٍة حّتنن ُيْثِبَتهنا َلنُه َأْثَبنَت      ؤ*

بانى يَيةكى خواى طةورة ثبةجىَ كردنى ثيَويستيَجؤهةركةسيَك لةطةلَ برايةكى موسَلمانى برِوات ب
 . بان هةَلدةخزيَن يَذيَبدا كةثؤدامةزراو دةكات لةرِ

يييش كردةوةوكار تيَك دةدات رِةوشتى ناشري. وأن ُسوَء اخُلُلِق َلُيْفِسُد العمَل كما ُيفسد اخَللُّ الَعَسل*
  ( ..صحيح اجلامع لأللبانن)ن سركة هةنطوين خراث دةكات ؤهةروةك ض

 داواكردنى شةهيدى
س ديَيةسةةر ثيَسةتى و   ؤب و ظةاير ؤةو ثاش ماوةيةكى كةم ميبر(مجقم)ميالَ كة لة دايك دةبيَت    

كةة   ،ى دانةاون  ؤةى كةةخوا بة  يان دةكةن بةثآى ئةو  بةرنامةيؤئةمانة كارى خ ،دةضية لةشيةوة 
 . دة ريَت ئةو كةسة هةَلدةوةشيَين 

ثيَغةمبةران سةالمى خوايان ليَبىَ ال شةيان  تيَك ناضآ و خوا الشةيانى حةرامبردووة لةسةرخاك    
هةنةدىَ جةاريش هةنةدىَ شةةهيد خةواى طةةورة        ،ب ناضىَ بةةاليانا  ؤو ميبر جراثيمس وؤو، ظاير

 ؤتاخةَلبى لةثلةى بةرزى شةهادةت تيَبطةةن و هةةوَلى بة    ،ةر زةوى الشةيان حةرام دةكات لةس
 .. بدةن 

كة بةة ثاشةاكةى    ،زرايةوة ؤد(أخدود)لةزةمانى حةزرةتى عومةردا الشةى ئةو مياَلةى أصحابى  -
ئةةويش    ،ئيجا دةتةوانى مةن ببوذيةت     ،مم تيَبطرة و بَلىَ بةناوى خواى ئةم مياَلة ؤتريةكةى خ: وت

كردةوةو ؤخةةَلبى  كة   ،ى نةةدةكوذرا  ؤلةومياَلة بانطخوازة رِزطارى بيَت كة بةهي  ب لةتاو ئةوةى



  

بسنم اهلل رب هنذا   ): ثاشا بةتريوكةوانى مياَلةكة ترييَبى طرتة مياَلةكةةو وتةى    ،مياَلةيان بةستةوةو 
اشا خةَلبةكةش كة ئةمةيان لةث ،ومياَلةكة كة حةوت هةشت ساَليَك تةمةنى بوو شةهيد بوو (الغالم

ئةمةةش واى لةثاشةا كةرد كةة لةضةاَليَبى       ،بيست هةموو وتيان برِوامان هيَيا بةةخواى ئةةو مياَلةة    
هةةروةك لةة    ،طةورةدا ئاطريَبى طةورةبباتةةوةو هةرضةى ثةشةيمان نةبيَتةةوة فةرِآى بدةنةة نةاوى       

ا تيَثةةرِ  ئيجا لةطةلَ ئةوةدا كةدةيةها سةالَ بةسةةر شةةهيد بوونية     ،دا باسبراوة (الربوج ) سوورةتى 
 . ََ نةهاتبوو  بووبوو الشةكةى هيضى

ثاش ئةوةى كةة   ،عةمرى كورِى جةموح وصحابةيةك بةيةكةوة نيَيرابوون : ئيمام ماليك دةَلىَ -
تةنانةت  ،سالَ الشةكانيان طواستيةوة هيضيان ليَيةهاتبوو ()ثاش  ،لةغةزاى ئوحودا  شةهيدكران 
 . دةستيان لةسةر برييةكةيان بوو 

باوكم لةجةنطى  ئوحودا شةهيد كةراو لةطةةلَ هةاوةَليَبى تةردا     : جابرى كورِى عبداهلل دةَلىَ -
 . ى بوو ؤثاش شةش مانط باوكم دةرهيَيايةوة وةك خ ،نيَيرا 
لةزةمانى مجاويةش دا الشةى شةهيدةكانى ئوحوديان دةرهيَيايةوة كة نزيبةةى ثةةجنا سةالَ بةوو     -

 . ى بووؤةك خالشةى حةمزة و ،شةهيد بووبون 
لةئةجنامى دةركةوتيى قةبرةكانى : سوةيدانى طيَرِاوةتةوة كةطارق ر ؤدكت ؤبحممد حممود صواف -

مةةَليَك زانةاو   ؤبة ئامةادةبوونى ك  شةهيدةكانى ئوحود جاريَبى ترلةم سااَلنةى دواييدا طواسرتانةوة
ئةتووت ئةو  ى بووؤةك خالشةى حةمزةم بييى و ، ئةو مةراسيمة ؤكةسايةتى ومييش بانطبرابووم ب

 . سةعاتة شةهيد كراوة
 ،ثاش شةش مانط براكةشى شةهيد كرا ،لة كةتائبى قةسام شةهيد كراو ناشتيان (حممد أبو زيد)-

  .بيييان الشةكةى تيَك نةضووة،هةَلبةند اليةكى قةبرةكةى حممد دارِما  ؤقةبريان بكاتيَك لةاليةوة 
: هامنان دةدا لةسةرى و دةفةرمويَت (خ.د)ية حةزرةت ؤب ،ية بةَلى شةهيدى ئةودةرةجة طةورةية   

ثةروةردطار ثلةى شةهيدى ئةداتىَ ئةطةر  ،هةركةس بةرِاستى و لة دَلةوة داواى شةهيدى ببات  
خوا : واتة  (ويتخذ منكم شنهداء  ) قورئان دةفةرمويَت ،ى مبرىَ ؤشةهيديش نةبىَ و لةسةرجآى خ

 .. ى شةهيد هةَلدةبييَريَت ؤخ ؤب
واى  ،دةكرد ؤميَردةكةم ئةوةندة ئةاواتى شةةهيدى بةوو دوعةاى بة     : ذنى عةبدوآل عةزام دةَلىَ -

نويَةيى  ؤى و دووكورِةكةةى دةضةوون ب  ؤئةةوةبوو خة   ،ببةةم  ؤلةمييش كرد كةدوعاى شةهيدى ب
 ..جومجة لةئوتومبيلةكةياندا شةهيد كران 



  

باوةشةى   ،الى ؤهةاتن بة   شك و براكةانى خو ،دةرضوو (سيد قطب)كاتىَ برِيارى لة سيَدارةدانى -
ئيجةا  . بةةَلآ رِازيةن   : وتيةان   ،!رِازيةن ؟؟  ،كردوون هةموو شةهيد بب ؤدوعام ب: ثياكردن و وتى 

 (.. خوا ثانزة ساَلة هةولَ ئةدةم تاشةهادةمت دةست كةوت ؤسوثاس ب)سةيد وتى 
 

 عومةرى كوِرى خةتاب و داواكردنى شةهيدى
دوعاى كرد كةخوا هيدايةةتى بةدات ،خةواى    (خ.د)ئيسالمةو حةزرةت  عومةر دووةم خةليفةى    

كاتىَ موسةَلمان   ،قييى كافران ؤطةورةش عومةرى هيدايةت داو بووة مايةى عيززةتى برِواداران و ت
شةتيَبت  : الى و وتى ؤضوو ب ،فآلنة كةس : وتيان  ،كىَ لةهةموو كةس دةم شرِ ترة : وتى  ،بوو 

كابرا رِاى كردو هاوارى دةكةرد   .موسَلمان بووم : ية ؟ وتى يض: وتى  ،يَى ثىَ دةَليَم بة كةس نةَل
  ،نا لة دين وةرنةطةرِاوم ، موسَلمان بووم: عومةريش بةدوايدا دةيووت  ،عومةر لةدين وةرطةرِاوة 

 .. تاخةَلبى مةكبة هةموو زانيان 
 :خةوى حةزرةت بةعومةرةوة 

ئم رأيت الناس ُيعَرضون علنيَّ وعلنيهم ُقمنُ  ، منهنا منايبلغ      بينا أنا نا)دةفةرموىَ (خ.د)حةزرةت -ا
ْلنَت  وفمنا أ : ،قالوا ( رُه عمر بن اخلطاب وعليه قمي  جي  الثدإ ، ومنها ما دون ذلك ، وُعِرَض عليَّ

 (خبارى ومسلم).الدين  : ذلك يارسول اهلل ق قال 
هةيان  ،رو كراسيان لةبةردابوو هةموو سة ،نووستبووم لةخةوما ئةو خةَلبةم نيشان دةدران : واتة

بةةآلم كةعومةةر    ،بوو كراسةكةى دةطةيشتة سةر مةمبى و هةيان بوو لةوة زياتر يان كةمرت بةوو  
 ،دةخشةا   ةوة لةةزةوي ةدواية لبةردةمما تةماشام كرد كراسةيَبى ئاودامةانى لةبةةردابوو     تيَثةرِى بة

 .بةئايني : ليَبدايةوة ؟ فةرمووى ضى ئةوةت بة ،ئةى ثيَغةمبةرى خوا : هاوةآلن ثرسياريان كرد 
بينا أنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لنب ، فشربت منه حتن إنن ألرى الرَّإَّ جيرى ) (خ.د)قال -ب

العلنم  : لَت ذلك يارسول اهلل ق قنال  وفما أ: يف أظفارإ ، ثمَّ أعطيت فضلي عمر بن اخلط اب ، قالوا 
م لةيَم  ؤجةاخ  ،هيَيةام  ؤلةخةوما كاتيَبم زانى ثياَلةيىَ شةرييان ب  ،نووستبووم : واتة(خبارى مسلم.. )

وة ؤكةكامنةوة سةرى كرد و ئيجا ئةةوةى مةاب  ؤخواردةوة هةتا تةواو ثاراو بووم و  شري لةسةرى نيي
 .بةزانني وعيلم : بةضى ليَبى دةدةيتةوة ؟ فةرمووى : وتيان  ،دام بةعومةر 

ملن هذا القصر : يف اجلنَّة فإذا امرأُة تتوضأ إا جانب قصر ، فقلت بينا أنا نائم رأيتين :  (خ.د)قال -ج
خبنارى  . )أعلينك أغناُر يارسنول اهلل    : لعمر ، فذكرت غريتنه فولَّينت ، فبكنن عمنر وقنال      :ق قالوا 
شةبيَبا  ؤئةافرةتيَبم بييةى لةةثالَ ك    ،لةخةةوما لةة بةهةشةتدا بةووم      ،خةةوتبووم  :واتة  (..ومسلم



  

ويستم بضمة ) ،هى عومةرة : ية ؟ وتيان يَشك و تةالرة هى كؤئةم ك: ثرسيم  ،دةستيويَيى دةطرت 
ن ؤضة : عومةةر طريةاو وتةى     ،ئيرت طةرِامةوة  ،غريةى عومةرم بريكةوتةوة  ،(ناوى و سةيرى ببةم

 ..دةكةم ئةى ثيَغةمبةرى خوا ؤغرية لة ت
أو ذنوبني ، ويف بعنض نزعنه    يت الناس جمتمعني يف صعيد ، فقام أبوبكر فنزع ذنوبًاأر:)(خ.د)قال -د

يف النناس يفنرإ فرينه     يناً فلم أرى عبقر ضعف ، واهلل يغفرله ، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربًا ،
 ،بوونةةوة  ؤلةخةومةدا بييةيم خةةَلبى لةشةويَييَبدا ك    :واتةة   ..خبنارى  ( ،حتن ضرب الناس بعطن

 خوا،زييةكةيدا الوازى تيابوو ؤهةَلطلة بةشيَك لة  ،زت ؤَلضةنة ئاوى هةَلطؤئةبوبةكر يةك دوو د
زت ؤَلضةنةيةكى طةورةتر ئاوى هةَلطؤبة د ،ثاشان عومةر لة دةستى وةرطرت  ،ش دةبيَت ؤى خيَل
ريَك ؤبةةج  ،بيَةت و شةان بةدات لةشةانى     (عبقرى)كةسم نةديوة لةخةَلبيدا وةك ئةو بليمةت و ،

 ..َليشى تيَر ئاوكرد ظةكان بةَلبو مةرِوماآلت و ئاذةؤئاوى دةرهيَيا كةنةك مر
يةكةةى لةةدنيادا    عومةر لة قوتاَانةى ئيسالمدا بوو بةو عومةرةى كةة دادثةةروةرى  .. بةَلآ      

ذةكانى تةمةنيشيدا دوعاى كةردو  ؤدةنطى دايةوةو ، توانى دييى خوا بةضاكى بضةسثيَيىَ و، لةدوا رِ
حفصةى كضةى ثةآى   .. ةكةتدا خواية شةهادةت ببةى بةنسيبم لة شارةكةى ثيَغةمبةر: فةرمووى 

 ..بةرةكانى جةنط  ؤب ؤئةطةر دةتةوىَ  شةهيد ببى بض ،ن دةبىَ ؤئاخر ض:وت 
 ..  دةبيَت (إن شاء اهلل)ئةوة دوعايةكةو من كردومةو : عومةر وتى      
 ،باشة عومةر ئةو هةموو مةدحةى كراوة لةاليةن حةزرةتةوة و ميدةى بةهةشتيشةى دراوةتةىَ        

فيداى ئيسالم و لةطةةلَ   دةيةوىَ طيانى بباتة  ،ديارة هيممةتى بةرز واية ! لة شةهيدى ؟ضى داوة 
 .. شةهيداندا حةشركرىَ و بةبىَ ليَثرسييةوة بضيَتة بةهةشتةوة 

حيةان هةيةةو يةةك جةار     ؤئةوةى كةتةنها يةك رِؤر لةهاوةآلن ئةطريان بؤنةك هةرئةوةندة بةَلبو ز)
نامةكةى خةوا و، ئاواتيةان بةوو ثةاش شةةهيدى ضةةند جةار زييةدوو         دةتوانن بيبةن بةقوربانى بةر
دوا  ،سةتاو سةرمةشةقى موسةَلمانان    ؤديارة ئةمةش ئاواتى حةزرةتى مام! ببريَيةوةو شةهيد ببيةوة 

لنوددت أن أغنزو يف سنبيل اهلل    ، والذإ نفس حممند بينده  )دةيفةرموو  ظايةتى بوو كةؤثيَغةمبةرى مر
 ،بةوخوايةى طيانى حممدى بةدةسةتة  :واتة  /خبارى ومسلم (ثّم أغزو فأقتل فُأقتل ، ثم أغزو فُأقتل ، 

! ثاشان زييدوو ببمةوةو جبةنطم و شةهيد ببمةوة ،حةزدةكةم كةجبةنطم لةرِآ ى خواداو شةهيد مب 
 !( ،ثاشان زييدوو ببمةوةو جبةنطم و شةهيد ببمةوة 



  

ى مةجوسى شةهيدى (ةؤلؤل)رطرت و ئةبو خوا دَلى عومةرى نةشباندو دوعاكةى ليَوة.. بةَلىَ     
لةوكاتةدا كةعومةر سةوورةتى يوسةف ى دةخويَيةدو طةيشةتبووة ئايةةتى       ،كرد لة نويَيى بةيانيدا 

 ..     عومةر دةطرياو موسَلمانانيش دةطريان /  يوسف (وأبيضت عيناه من احُلزن فهو كظيم)
 ،موسَلمانان تةواو كرد ؤف نويَيةكةى بعومةر بة برييدارى كةوت و عبدالرمحان ى كورِى عو    

دواتر عومةر بةتةنها ثاش ! رِا بةدةنطيَبى تر ؤدةنطى عومةر ط ؤب ،كةس نةيدةزانى مةسةلة ضى ية 
 ..ى نويَيةكةى بة بةرطى خويَياويةوة تةواو كرد ؤش خؤضةند جار بورانةوةو هاتيةوة ه

 :عومةر لةسةر مةرطدا
ر دريَةية ثةآى   ؤكةعومةر بييةى جلةةكانى ز   ،طةجنيَك سةرى ََ دا  ،عومةريان بردةوة ماَلةوة     

سةةيرة فةةرمان   ) .ةبىَ و خواشت ََ رِازى دةبيَةت  ثاك ترد ،بةَلبو جلةكةت هةَلبيَشى : فةرموو 
ية ؤئاخر ئةوان ئاوا تآى طةيشتبوون ب !!ى لةخراثة لةسةرة مةرطيش دا ؟بةضاكةدان و جَلةو طري
 .(عالةم اى بوونة سةردارو ثيَشةو

دةدات الى سةةردارى   يَةى رِ ؤعومةر داواى كرد كةثرسيار ببةةن لةةخاتوو عائيشةة كةة ئةاخ         
حةةزم دةكةرد   : عائيشةش دَلى نةشباندو وتى  ،ثيَغةمبةران و هاوةَلى ئازيزى ئةبوبةكرةوة بييَيرىَ 

: عةبباس دةَلىَ  ئيب! زى ئةوبيَت ؤمداو باثريؤم بيَت بةآلم باوى عومةر ئةدةم بةسةر حةزى خؤخؤب
ى ؤعومةر وةفاتى كردو لةسةر دارة مةةيتيَك دايةان نةاو موسةَلمانان نويَةييان لةسةةر دةكةردو بة        

كاريَبى مةردانةى : حةزرةتى عومةر ثارِايةوةو وتى ؤعةَ هات وشانى طرمت و ب ئيمامى ،دةثارِانةوة 
حةزببةةم   ،كانى ببةم وََ ببةم و كردةوة حةزببةم ضاوى ؤكة كةس نية وةكو ت ،وات كردووة 

سويَيد بةخوا بةرِاستى هيوام واية كة خوا بتطةيةةنىَ   ،بةهاوشيَوةى كردةوةكانيةوة بطةمةوة بةخوا 
مةن و ئةبوبةةكرو   : ضونبة طةََ جار طويَم لةحةزرةت بووة كة دةيفةةرموو   ،بة دووهاوةَلةكةت 

 .(َارى ومسلم)عومةر دةرضووين ن و ئةبوبةكرو ئةبوبةكرو عومةر هاتني، ميشتني ،من وؤمةر رِعو
  ..طريابوو ؤنزاى حةزرةتت ب سةالمى خوات ََ بىَ عومةر ئةوكاتةى كة*
 ..سةالمى خوات ََ بىَ عومةر ئةوكاتةى كةموسَلمان بوويت *
سةالمى خوات ََ بىَ ئةوكاتةى كةحةزرةت ئةهاتة ناوهاوةآلنةوةو هةمووان سةريان دادةخست ، *

ى و ئةةويش  ؤنةةبَى كةسةةيرتان دةكةردو زةردةخةنةةتان لةسةةر ليَةو بةوو بة         و ئةبوبةكرؤتةنها ت
 (..طيَرِاويةتيةوة ترمذى)تان ؤزةردةخةنةى لةسةر ليَو بوو ب



  

ئيَسةتا  : وتةت  و بيييةت خةةمبارة   (خ.د)مةاَلى حةةزرةت   ؤذةى هاتى بؤسةالمى خوات ََ بىَ ئةو رِ*
 ..يَياية ثيَبةنني قسةيةك دةكةم كةثيَببةنىَ ، قسةيةكت كردو حةزرةتت ه

ذةى كة شةهيد بوويت و طةيشتيتة كاروانى شةهيدانى بةرنامةى خوا ؤسةالمى خوات ََ بىَ ئةو رِ*
ئةبوبةةكر و  : ى دةزانيت و جاريَبيش فةرمووى ؤبةوةزيرى خ(خ.د)ئةى ئةو كةسةى كةثيَغةمبةر  ،

ببة بةةرطى   اجلامع لالصول التاجسةيرى ()طيَرِاويةتيةوة ترمذى)! م ؤعومةر وةك ضاووطوىَ وان ب
 .  ل (ستا نورى فارسؤوةرطيَرِانى مام/ ثيَيجةم 

 !ِر يةكةم مةنزَلى قيامةتة ؤط
 ،شةبيَك  ؤك ،ركردنةةوة  ؤسةةرقاَلن بةز (ألاكم التكناثر حتنن زرا املقنابر   )قورئان دةفةرمويَت     

 ،نةةا ! ن ؟؟ؤدوومليةة ،نىَ ؤمليةة ،شةةبيش ضةةاوتان تيَرناكةةات ؤسةةةدان ك ،نةةا ! شةةك ؟؟ؤدووك
 ..ظ تيَركات ؤبةرِاستى هةر طَلة كةضاوى مر ، بيةوةمليارةهاش ثرِنابة
رِةنطة ئةم شويَيةى ئةم شةوى ؤخ! رِدريَت خةوى دةزرِيَت ؤظى واهةية شةويَك جآآ ليَدةطؤمر    

رِييىَ ؤجيَطة  ،باشةة   ،رِدراوةو خةوى ليَياكةويَت ؤكةضى جآى ليَط ،شى ؤضاكرتبىَ لةماَلةكةى خ
 ن بىَ ؟ ؤقةبرى تةنط و تاريك ئةبىَ ضؤشةوة بؤةم مالَ و حاَلة خل

عومسةةانى كةةورِى عةةةفان  ،ثياوباشةةان لةبةةةردةم ئةةةم رِاسةةتية تاَلةةةدا هةَلويَسةةتةيان كةةردووةو     
 ، ر دةطرياو فرميَسك كوَلم و رِيشى تةرِدةكردؤلةسةر قةبران ز ،ناشنت  ؤكةجةنازةيةكيان دةبرد ب

لةحةزرةمت بيستووة كةة دةيفةةرموو   : دةيووت ! ضى وا بةكولَ دةطريت ؟ؤب ، ضى بووة:دةيانووت 
  …! قةبر يةكةم مةنزَلى ئاخريةتة  (القرب أول منازل االخرة)

فةرمانىةدا بةة   (مجتصم)خةليفة  ،كةى هات بة ئةمرى خوا ديَت  ،مردن طةجنى و ثريى نازانىَ     
 ،جا ديارة وانيةة   ،ئةودةبىَ ؤايدةزانى دنيا تاسةر بو ،و سزادانى (ئةمحةدى كورِى حيبل)بةندكردنى 

هةرزوو مردن يةخةى طرت و ناوبراو  لة سةرةمةرطدا فةرشةكةى البردو رِوومةةتى خسةتة سةةر    
رِةحم ببة بةكةسيَك  ،ئةى ئةوكةسةى كةموَلك و دةسةآلتى ئاوانابيَت : ر طرياو وتى ؤزةوى و ز

 ! ةطةر ئةمزانى بةطةجنى ئةمرم هةرطيز طوناهم نةدةكرد ئيجا وتى ئ ،كةموَلك ودةسةآلتى ئاوابوو 
 ؤخةَلبى هةاتن بة   ،ى دروست كرد ؤخؤشى لةسةر دجيلة بؤشبيَبى خؤكاتىَ هارونة رِةشيد ك    
 : ى شاعري بوو بةخةليفةى وت (أبو العتاهية)زبايي و يةكىَ لةوانة ؤثري

  عش مابدا لك ساملًا       يف ظّل شاِهقِة القصور
 .. شةدا ؤشك و تةالرة بةرزة خؤشى لةم كؤيى ضةند دةتوانى بةخواتة ب



  

 مع البكور  وجيرإ عليك مبا اردت     من الغد
 : بةآلم بةداخةوة .. هةرضيت بوىَ خزمةتباران دةيهيَيية بةردةستت بةيانيان و ئيَواران : واتة 

 َغَرْت     بزفري َحْشَرجِة الصدور رفإذا النفوس تَغ
 !! رور قنننًا       ماكنت إال يف غمو فهناك تعلُم

ح طةيشتة كونة لووتةت  ئةوسةا   ؤشىية بةردةوام نابىَ و كاتىَ رِؤبةداخةوة ئةم خيَرو خ: واتة     
ى ؤئةويش بة .. بيَليَرةوة : وتى هارونة رةشيد . سةركةشىدا بوويت لةغرورو  ؤضاك دةزانى كة ت

ر ؤئيجا هارونة رةشيد ز.. ى وتةوة ؤيةم بيَجارى سؤئةويش ب ،ر بيَليَرةوة بى تجاريَ: وتى ..وتةوة 
 ..كرد  نةكةى ومانطيَبى نةبرد وةفاتىؤشبة كؤدا كة بطةرِيَتةوة ك طريا و فةرمانى

ذى سةدرِكجات نويَيى سونيةتى دةكردو، ساَلىَ حةجى ؤئةمة ئةو هارونة رِةشيدةية كةرِ.. بةَلىَ     
 ! دةكردو ساَليَبيش غةزاى دةكرد 

لةة سةةرةمةرطدا لةسةةر تةةختى      ،دامللك كورِى مةرِوانيش فةرمانرِةواى اليةةكى دنيةابوو   عب    
شةبةكة جلةى دةشةت و    ؤريَك بةوو لةة دةرةوةى ك  ؤثاشايةتىيةكةى دابةزى و طويَى لةةجل شة  

ريَك بوومايةةو  ؤزطة مييش جل شؤخ:عبدامللك وتى  ،رانى دةووت ؤيةوة طؤبةدةنطى بةرز لةبةرخ
 ..رى نةخاياند طيانى سثاردومردؤز ،ةالى خةالفةتدا هةرطيز نةهامتاية ب

ئةوخوايةةى  ؤسةوثاس ب : طيَرِايةوة وتةى   ؤسةعيدى كورِى امُلسَّيب كة ئةم قسانةى خةليفةيان ب    
 .ن و ئيَمة ئاوات بةوان نةخوازين كةواى ليَبردوون لة سةرةمةرطدا ئاوات بةئيَمةومانان  َواز

 .(املسك و الجيرب) ل 
كةاتىَ كرديةان    ،ردابةوو  ؤمةرى كةورِى عبةدالجزيز لةةثيَش خةالفةتةدا لةنازونيجمةةتيَبى ز     عو    

ى طيَرِايةةوة لةهةةموو   ؤلةترسةى قةةبرو قيامةةت خة     ،لةترسى بةارى مةسةئوليةت و    ،بةخةليفة 
خةَلك و، ثارةو ماَلى كةةس  ؤتاسةرمةشة بن ب ،و مياَلى برسى دةكرد  ىو مالَؤنازونيجمةتيَك و ،خ

كةهةةةموو  ،وة ؤى مةاب ؤى خيَزانةى لةةباوك و براكانيةةوة بة     فاطمنه اليانةدا و، هةرضةى   نةيةةت بة 
 (..بيت املال)ثآى طيَرِايةوة خةزيَيةى دةوَلةت و  ،كاربةدةست و دةسةآلتداربوون 

نىَ بوو ضووةسةر مييبةةرو بةةدةم طريةان و    ؤهةرض ،ذةى رِايانطةياند كةبووة بةخةليفة ؤئةو رِ     
مةن   ،تةان و ئيَةوة ئةازادن كيَتةان دةوىَ هةَليبةييَرن      ؤخؤتةان ب ؤةَلبيية بةيجةتى خخ: لةرزةوة وتى 

ئيجا كةوتة باسى .. مان دةويَت ؤتةنها ت: خةَلبى هةموو طريان و وتيان  ،نامةوىَ ببمة خةليفةتان 



  

دةَليَةت  ( حيوة)كورِى ( رجاء)ريَك كة ؤبةج ،مردن و طةيشنت بةخواو لةناوضوونى طةالنى ثيَشوو 
 !!بةخوا سةيرى ديوارةكانى مزطةومت دةكردو دةموت بزامن ديوارةكانيش دةطرين لةطةَلماندا  :

ئةةفريقياو دةطةةرِان    ؤرة توانى لة دووساَلدا خةَلبى تيَرببةات و، زةكاتيةان دةبةرد بة    ؤبةم ج     
 ..بةدواى يةكيَبدا موحتاج بيَت و وةرى بطريَت 

: وتةى   ،رِاوةو زةردو الوازة ؤالى و بييى رِةنةط و رِووى طة  هاتة(زياد)ذيَك زانايةك بةناوى ؤرِ    
 ،شةني  ؤرتانةى دةتثؤكوا ئةوجلة سةث  ،شبانةى تيايدا دائةنيشتى ؤئةمريى برِواداران ، كوان ئةو ك

: رِامب ؟ وتةى  ؤلةوة دةضىَ لةبةرضاوت طة : رةى كة تيابوويت ؟ عومةر وتى ؤكوائةو نازونيجمةتة ز
     !  رِاويت ؤئةرىَ بةخوا ط

 ،ذ لةقةبرةكةمدا ضيم ََ ديَت ؤئةطةر دةمبييى ثاش سىَ رِ! جارىَ ضيت ديوة ؟ ،ئاى زياد : وتى    
  .سةرضاوةى ثيَشوو ل   نة ؟ؤرِان ضؤئةوسا دةبييى ط ،نؤكفيم ثيَوة ناميَيىَ و ماروميَرو طيامن دةخ

 ى  ؤهةركةسةو ئةجةىل خ
واتةة هةي    أل عمران (جالؤذن اهلل كتابًا ماوت إال  بوماكان لنفس أن مت)قورئان دةفةرمويَت      

 . لةكات وساتى ديارى كراودا ،كةسيَك نامريَت مةطةر بةويستى خوانةبيَت 
سةةر خسةتيى   ؤَليةةدةربن ب ؤبرِواداران كة لةمةرط نةترسةن و ك ؤبةرِاستى ئةم ئايةتة هاندةرة ب    

يةك دةكةويَتة خوارةوة بةةبىَ ئةةوةى    سىكةسى واهةية لةسةر كور ،بةرنامةى خواو جيهادكردن 
ر خراثةى  ؤكةة يةان وةرطةةرِانى ز   ؤهيضى بيَت دةمريَت و هى واش هةية لة كةوتية خةوارةوةى فرِ 

اطلنب املنوت توهنب لنك     )ية ئةبوببر دةيفةرموو بةخاليد ؤب.. ئوتومبيل رِزطارى دةبيَت ونامريَت 
ئاشبراشةة هةةموو    ،ذيانةت ثيَدةبةخشةريَت   سووربة لة سةر مردن زياتر دةذيةت و  : واتة  ( احلياة

 .. ظى ئازاو ضاونةترسيش يةكجار دةمريَت ؤك مردنيَبةومرؤذيَبى ترسيؤرِ
ذيَةك كةة لةمةجليسةى    ؤرِ ،وةزيةر بةوو   (ئيب حزم)ئةمحةد كورِى سةعيدى كورِى حزم باوكى     

كةةتيايا   ،نيَبيةان هيَيةا   كاغةةزيَبى ذ  ،دا دانيشةتبوو  (املنصور ابن عامر حممد بن أبي عنامر )سوَلتان 
ر داخ لةةدلَ بةوو لةةو كةورِةو لةبةةر      ؤسوَلتانيش ز. دةثارِايةوة كورِة بةندكراوةكةى ئازاد ببةن 

ئيجا قةَلةميَبى  ،بةخوا باش بوو هيَيايةوة بريم : وتى  ،رتوورِة بوو ؤية زؤب ،تاوانيَك بةندى كردبوو 
ى ؤكةضى بةبىَ ئةةوةى بةةخ  .. يَدارةى بدةن لةس: هةَلطرت و لةسةر وةرةقةيةك ويستى بيووسىَ 

ليسةى  ؤبةرِيَوةبةةرى ث  ؤئةويش ب ،فةرمانةكةى داية دةست وةزير .. بزانىَ نووسيبووى بةري بدةن 
قوربةان  : ئةادةى بةزامن ضةيت نووسةى ؟ وتةى     : سوَلتان لةةوةزيرى ثرسةى    ،نووسى ئازادى ببةن 



  

.. ن شتى وادةبيَةت  ؤض: وتى ! ى ئازاد ببرىَ ليسم نووسؤبةرِيَوةبةرى ث ؤلةسةرفةرمانى جةنابتان ب
خةتيَبى هيَيا بةسةةر ئةةوى تةرداو بةحسةاب      كة دايةوة دةستى! م بدةنةوة ؤئادةى وةرةقةكةى خ

ى يَة ئةةجمارةش وةزيةر ث  .. ئازاد ببريَت : كةضى بةقةدةرى خوا نووسى  ،بيووسىَ لة سيَدارة بدرىَ 
يةة سةوَلتان   ؤب.. سيَيةم جاريش بةهةةمان شةيَوة   ؤب..  ئةوةتة نووسيووتة ئازاد ببريَت: وت قوربان 

هةركةس خوا بيةوىَ ئازادى ببات من نةاتوامن هيضةى ََ    ،بةَلىَ بائازاد بيَت : سةرى سورِماو وتى 
 .. ببةم 
سةةربازى  : دةَليَةت  ( عبندالفتاح أبوغندة  )ئةةوةتا شةيَخ    ،رة ؤمنوونة لةسةةر ئةةم مةسةةلةية ز      

سةربازةكانى سةوثاى عومسةانى     ،رِاومةتةوة كةلة شةرِى جيهانى يةكةمدا ى طيَؤستم بؤى دؤرِاستط
يةةةكىَ  ،رِووبةرِووبوونةةةوةى هيَرشةةى دوذمةةن  ؤسةةةنطةر ليَةةدةدةن بةة ،لةيةةةكىَ لةةة شةةةرِةكاندا 

 ،ر مةحبةةم و ضةاكة   ؤلةسةركردةكان دةطةرِىَ بةسةريانداو يةكىَ لة سةنطةرةكان دةبييةىَ كةةز  
 ،ى تيةا دا دةنيَةت   ؤَلى ببةات و خزميَبةى خة   ؤى كةندووة دةَليَت ضة بةسةربازةكةى ناوى كةهةَل

ثيَبى دوذمن ديَت ؤثاش ماوةيةك شةرِ هةَلدةطريسىَ و ت ،سةربازةكةش بة نابةدَلى بةجآى دةهيََلى 
سةةربازةكةى تةةريش   ،دةدات بةسةةر ئةوسةةةنطةرةداو خزمةى سةةةركردةكة هةةرزوو تيادةضةةيَت    

 . زاد املتقني  ل .. ى تر دةذى سةالمةت دةبيَت و ضةندةها ساَل
 بةد ستةكان ؤثشك

م و فةارس  ؤو هاوةآلندا دامةزراو طةيشتة رِ(خ.د)زى ئيسالم لةسةر دةستى حةزرةت ؤئايييى ثري    
بةةآلم  لةئةةجنامى   .. و شارستانيَتيةكى جيهانى دامةزراند كةنزيبةى ضواردة سةدة دريَةيةى كيَشةا   

ئةايني ودةوَلةةت    ،ذئةاواوة  ؤذهةةآلت و رِ ؤنةةبرِاوةى دوذميةانى رِ   غةفَلةتى موسَلمانان و ثيالنةى  
لةيةكرت جيابوونةوةو هةَلطرانى مةشخةَلى هةمش ورِاستى كةوتية بةر ضةرمةسةرىَ و دةردةسةرى و 

ذةى كةردوووةو  ؤثيَشةبييى ئةةم رِ  (خ.د)هةر لة سةرةتاوة حةةزرةت  .. دةربةدةرى و كوشنت وبرِين 
لَ نةةدةن لةهةةولَ و   ؤدووة كة دةسةت بطةرن بةبةرنامةةى خةواوة وكة     ذطارى موسَلمانانى كرؤئام

( علن الناس زمان الصابر فيهم علن دينه كالقابض علنن اجلمنر   تنيأ:) خةبات هةروةك دةفةرمويَت 
ى ؤذّيك ديَت  ئةوةى ئارام دةطريَت لةسةر دييدارى وةكو كةسيَبة كة ثشبؤرِ واتة/ترمذى 

أال إن رحن االسالم دائرة ، فدوروا مع الكتاب حينث دار ،  )ةفةرمويَتبةدةستةوة بيَت ، هةروةها د
أال إن الكتاب والسلطان سيفرتقان ، فالتفنارقوا الكتناب ، أال إننه سنيكون علنيكم أمنراء يقضنون        

: قنالوا يارسنول اهلل  .. ألنفسهم ماال يقضون لكم ، ان عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتمنوهم أضنلوكم  



  

علن اخلشب ،  كماصنع اصحاب عيسن بن مريم ، ُنِشروا باملناشري وُحِملوا(خ.د)كيف نصنع قق قال 
 ..///املعجم الكبري ( موت يف طاعة اهلل خري من حياة يف معصية اهلل 

ئاطةاداربن قورئةان و دةسةةآلت     ،ن طةرِا ؤلةطةلَ قورئاندابن هةرض ،ى ئيسالم دةطةرِىَ حاَل/ واتة
ئاطةاداربن كاربةدةسةتى واتةان دةبةىَ      ،ة دةست لةةقورئان بةرمةةدةن   ئيَو ،لةيةكرتى  جيادةبيةوة 

ئةطةةر   ،ئةطةر بةطويَيان ببةن سةرطةردانتان دةكةن و   ،ئيَوةيان ناويَت ؤيان دةوىَ بؤخؤئةوةى ب
ذة ضةى ببةةين ئةةى ثيَغةمبةةرى خةوا ؟      ؤباشةة ئةةو رِ  : وتيةان  .. بة قسةشيان نةكةن دةتانبوذن 

كة بةمشار دووكةرتيان دةكةردن   ،ى حةزرةتى عيساى كورِى مةريةم بن وةكو هاوةآلن: فةرمووى 
مةردن لةسةةر    ،ئةوة واى ََ نةدةكردن لة ئاييةكةيان دوورببةونةةوة   ،و بةدارا هةَليان دةواسني 

 .. دا يتاعةت وفةرمانبةرى خوا ضاكرتة لة ذيان لةطومرِايي و سةرثيَض
أ ، فطنوبن  بدأ االسالم غريبًا و سيعود غريبًا كما بند )ت لة فةرمووودةيةكى تريشدا دةفةرمويَ       

الذين  ُيصلحون ماأفسده الناس من اميت والذين حيينون ماأمناتوه   : ق قال الغرباءومن : فقيل .للغرباء 
ئيسالم بةغةريبى دةستى ثيَبردو طةيشتة لوتبةى دةسةآلت و جاريَبى تريش : واتة  مسلم(من سنيت

كيَن ئةو غةريبانة :وترا  ،غةريبةكان ؤشبةختى بؤخ ،دةستثيَبردنى  ك كاتىغةريب دةبيَتةوة  هةروة
دةدةن و ئةوانةى كةة   دةكةن ئةوةى كةخةَلبانيَك لة ئومةمت تيَبى ئةوانةن كةضاكى: ؟ فةرمووى 

لةة فةرموودةيةةكى تريشةدا وةسةفى     ..مريَيةدراون   زييدووى دةكةنةوة ئةو سةونيةتانةى مةن كةة   
م يف اخللنق أكثنر  نن    هالغرباء ناس قليل صاحلون بني ناس كثري، من يبغضن ) غةريبةكان ئاوا دةكات

ئةوانةى  ،رى خراثدا ؤغةريبةكان ئةو خةَلبة ضاكة كةمةن لةناو خةَلبانيَبى ز: ،واتة أمحد( حيبهم
 .. شيان دةويَن ؤرِقيان ليَيانةو دذايةتيان دةكةن زياترن لةوانةى كةخ

 يةكان داطريكردنى وآلتة ئيسالم
كراو لةة دةيةان سةاَلدا كاريةان     ؤجوولةكةو هاوكارانيان بةثيالنيَبى مةحبةم و وردوحساب بة     

ريان خةرج كرد تاخةالفةتى ئيسالميان رِووخاند لة ئةجنامى جةةنطى  ؤكردو ماندووبوون و ثارةى ز
 حكمنناءالتى ؤكةةؤتؤثر)هةةةروةك لةةة  ،كةجوولةكةةة دةسةةتيان تيايةةا بةةوو   ،جيهةةانى يةكةمةةةوة 

 .اهاتووة د(صهيون
قورئةان ئةةم رِاسةتيةى ضةواردة سةةدة لةمةوبةةر        ،جوولةكة هةَلطريسيَيةرى ئاطرى شةةرِن        

اأَلْرِض َفَسنادًا    َيْسنَعْوَن ِفني  وُكلََّما َأْوَقُدوْا َنارًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها الل ُه ): ماركردووة كة دةفةرمويَت ؤت
هةرضةةند ئةاطرى شةةرِ هةَلطريسةيَين خةواى طةةورة       : واتةة ائندة امل(الل ُه اَل ُيِحنبُّ اْلُمْفِسنِديَن   و



  

مرياتى دةوَلةةتى   ،ئيجا وآلتة داطريكةرةكان .. دةيبوذيَييَتةوة و نايةَليَت بةمةرامى طآلويان بطةن 
 ؤنةضووة سةر ضونبة جيهاد لةسةر موسةَلمانان فةةرزة بة     ؤعومسانيان بةشبرد ، ديارة ئةمةشيان ب

 . دةركردنى داطريكةران
دَلييا بوون حوكم ناكةويَتة دةست موسَلمانى  يشنت كةؤنةها قوربانى درا ، بةآلم كاتيَك رِؤبةملي   

 ؤكةسانيَبيان دروست كرد كةة لةسةةر مةنهةةجى ئةةوان بيَةت و ديةن ودةوَلةةتيان بة        ،رِاستةقيية 
 ..ذ غةريبى ئيسالم و موسَلمانان زياد ببات ؤذ بةرِؤجيابباتةوةو رِ

ى (بعثنات )سةتةوة و لةةرِآى   ؤيةوة دةقيمةتيان لةةجيهانى ئيسةالم  كةسانى زيرةك و بل ذئاواؤرِ    
زانستى و وةرطرتيى عيلم ومةعريفةت و برِوانامةى باآلوة ئاوى طويَيان دةدان و ئيجا هةر لةرِآى 

فةرِةنسةاو لةةوىَ    ؤضةوو بة  (طنه حسنني  )ى ؤكاتى خة  ،راند ؤئةوانةوة موسَلمانانيان لةئيسالم دةت
 .رئةاوا  ؤشارسةتانيةتى خ ؤدذيةةتى ئيسةالم و بانطةةواز كةردن ب    ؤرِيان شيَواندو نارديانةوة ببريوباوة

 ! ى نةبيَت ناقَليشيَت ؤية تيَطةيشتبوون كة دار ثوازى لةخئةمةش لةبةرئةوةى باش لةو رِاست
نطاو دوذميان بةثيالنيَبى مةحبةم و هةمةاليةنة موسَلمانانيان دوورخستةوة لةئيسالم هةة .. بةَلىَ   

ديةن و  : بةهةنطاوو ثلة بةثلة ، لةسةرةتاوة حةوكم و دةسةةاَلتيان نةهيَشةنت بةةوةى كةة دةَلةيَن       
ن دةبةىَ  ؤضى باشة ؟؟ضؤباشة ديييَك نةتوانىَ حوكم ببات ب ،دةوَلةت دةبيَت لةيةك جيا ببريَتةوة 

لةم الشةوة دا بآ وو دييةكةى تةنها لةمزطةوتدا بةثآى ئيسالم جبوَليَتةوة موسَلمان لةعيبادةتةكانى
 !  يان حوكمى ببةن ؟ؤى بةرنامةى شةيتان و هةواو ئارةزووى خيَبىَ دين و خوانةناسةكان بةث

           : دةفةةرمويَت  (خ.د)دواى نةهيَشتيى حوكم وردة وردة عيبادةتةكانيشيان نةهيَشت ، حةةزرةت      
ُلُهنَن احُلُكنُم   وُة َتَشبََّث الناُس بناليت َتليهنا وأ  وَقَضْت ُعْرًة ُعروًة فُكَلما انَتوَلَيْنَقَضنَّ ُعرى االسالِم ُعر) 

ئيسالم يةك يةك دةثضرِيَن ، هةركاتيَك يةكيَبيان  خيَمةي قوَلفةكانى: واتة /  امحد (وآِخُرُهنَّ الصَّالُة
 ..ثضرِا خةَلبى دةست بةيةكيَبى تريانةوة دةطرن ، لةسةرةتاوة حوكم ناميَيىَ ودواهةميييش نويَية 

 

  دروستكردنى قاسم ئةمني
                ،ر زيةةرةك و بليمةةةت بةةوو ؤز ،قاسةةم ئةةةمني لةةة ميسةةر دةذيةةاو لةةة بيةضةةةدا توركةةة و         
لةة كاتيَبةدا كةة     ،هيَيةا لةة قةاهرية لةة تةمةةنى بيسةت سةاَلى دا        ( ليسانسى حقةوقى فرنسةى  ) 

 ..يا هاوتةمةنةكانى ئةو بةهةزار حالَ برِوانامةى سةرةتاييان دةهيَ
 .. بهيَين يرن ودذى ئيسالم بةكارؤداش فةرِةنسا هةتاميَشبى ؤستيانةوةو نارديان بؤهةرزوو ق



  

ذهةآلتياسيَبى خويَيدةوة كة بةاس لةة سةووكايةتى    ؤنووسييى رِ ،فةرِةنسا  ؤثيَش ئةوةى بضيَت ب    
كانى ثةووض  ش بوو ويستى وةآلمى بداتةةوةو قسةة  ؤرى ثيَياخؤز ،كردنى ئيسالم دةكات بةئافرةت 

 .. رِدرا ؤضوونى طؤفةرِةنسا و هاتةوة هةموو بريو ب ؤبةآلم كةضوو ب ،بباتةوة 
ى دانرابةىَ و بةة   ؤلةوةدةضىَ ب ،ئافرةتيَبى فةرِةنسى بووة هاوةَلى و  ،فةرِةنسا  ؤكاتيَك ضوو ب     

.. سةةوز بةوو   شةويستى لةة نيَوانيانةدا   ؤثةيوةندى خ(رِن ؤضوونى بطؤئةوةى بريوبؤبةرنامة بووبىَ ب
واتةة نةطةيشةتبوو حاَلةةتى     ،بةوو  (بنر  )يةةكى  دةَلةىَ لةيادةوةريةكانيداثةيوةند ى ؤبةآلم  وةك خ

ئةةم  ،!يش بيَةت بةةالى شةةرعةوة ناجةائيزة     (بر )بةهةرحالَ ئةطةر بةالى ئةوةوة (. فاحيشة وزييا)
 . شوازيان ليَدةكرد ئةوانيش بةطةرمى ثيَيةكان وسةردانى خيَزانة فةرِةنس ؤدةبرد ب ىئافرةتة قامس

ش و ؤئازادى ئافرةت و سفوورى و فرِيَدانى سةةرث  ؤكةوتة بانطبردن ب ،كاتيَك طةرِايةوة ميسر    
دةيةان سةالَ   ) …طواية ئةةوة رِيَطةاى ثيَشةبةوتية    .. ذئاوا لةهةموو شتيَبدا ؤالسايي كردنةوةى رِ

بةةآلم   ،ن بانطةةوازى كةرد   هةةر لةفةرِةنسةا ئةاوى طويَيةان داو هةةما      رفاعنة طهطناوى  ثيَشرتيش 
 ؤمةةَلطاى ميسةرى ئامادةنةةكرابوو بة    ؤهةرزوو زييدةبةضالَ كةرا ضةونبة ك  (رفاعة)بانطةوازةكةى 
كةةثاش نزيبةةى ثةةجنا سةالَ لةة       ،بةآلم زةمةانى قاسةم ئةةمني     ،ضوونة ؤرة بريوبؤوةرطرتيى ئةوج

 رة بةريو ؤئةةم جة  ؤووبةوون ب رِابوون و ز يةاتر ئامةادة ب  ؤميسر ،خةَلبى طؤداطريكردنى بيَطانة بوو ب
 (. ضوونانةؤب

 ،بةبىَ ئةوةى دذايةتى ئيسالم ببةات   ،ى نووسى (حترير املراة)لة سةرةتاوة قاسم ئةمني ثةرِاوى     
 ،ية قاسم ئةمني ترساو كوجنى قةناعةتى طرت لةماَلةوة ؤب ،ر بةتوندى وةآلم درايةوة ؤئةم ثةرِاوة ز
ئيجةا كةوتةةوة   .. ى رِاطةيانةد كةة ثاريَزطةارى ليَةدةكات     هانى داو ثآ( سجد زغلول)تائةوكاتةى 

لةم ثةرِاوةيدا ئيسالمى خسةتة الوةو بةهةةموو    ،(املرأة اجلديدة)كاركردن و ثةرِاوى دوةمى نووسى 
لةسةةرةتاوة بةاس    …السايي ئافرةتانى فةرِةنسةى تةاوةكو ثةيَش ببةةون     ؤتوانايةوة بانطى دةكرد ب

دواتر بوو بةوةى كة هةقى هةبىَ  ،ى هةَلبييَرىَ ؤو هاوسةرى خ لةوةدةكرا كة ئافرةت مافى هةبىَ
ةدا بةكىَ بيداو ضى دةكةات  ى ئؤئيجا بوو بةوةى كة ئازاد بىَ خ ،ى دةربرِىَ ؤخ زىؤهةست و س

 !بيبات 
شراوى ضوو ؤبةداث ،كة لةثاشاوات بوون  ،بوو ( حممد باشا سلطان)هدى شجراويش كة كضى      

دةكردةوةو ثياوانى دةعةوةت دةكةرد   ؤى كؤذنانى  لةدةورى خ.. ى هاتةوة فةرِةنساو بةسفوور ؤب



  

و ببةةن بةمةسةةلةى ئةافرةت و    يشةى كةرِى كةة فةو    بةدةست مةَلىَ نووسةر و قةَلةمؤلةماَلةوةو ك
 .. يةكانى ناوبراودا ضاالك
يةل  دانيَك كةرا لةمةيةدانى قصةر الي   ثيشانؤخ ،دا  ئييطليز ميسرى داطري كردبوو  لةساَلى    
ى رِشة ؤئةةو سةةردةمةبوو كةش   ،سةوثاى ئييطليةز   َلطةةكانى ؤلةبةرامبةر م ،( مةيدانى ئيسماعيلية)

ئييطليةزيش تةقةةى    ،ثيشةان دان هةةبوو   ؤشةقامةكانى قةاهرية خ لةهةموو  ،ميسرى هةَلطريسابوو 
 . مةَليَك ثيَوة دةبوون ؤليَدةكردن و هةرجارةو ك

سةعد زةغلول و ئافرةتانى تر كة لة بةةردةم ئييطليةزدا    ذنى ،ثيشاندانانةدا ؤلة طةرمةى ئةم خ    
هةةةموو  ،ضةةوونة دةرةوةى ئييطليةةز لةميسةةر   ؤثيشةةاندانيان دةكةةرد و هوتافيةةان دةكيَشةةا بةة ؤخ

 ! بةحساب ئازاد بوون  ،لةضبةكانيان داكةندو نةوتيان  ثياكردو سوتانيان 
مةسةةلةى لةضةك   ؤباشةة خ   ،وو زياتر لةسيانزة سةدةبوو  ئيسالم لةضبى فةرزكردب ؤباشة خ    

ضةى لةضةك فةرِىَ بةدرىَ و     ؤئةةى ب  ،يةكى بةدةرضوونى ئييطليز و ئازادى يةوة نةبووهي  ثةيوةند
غةةريب كردنةى ئيسةالم لةةالى      ؤبة  ،ئةمة لةرِاستيدا ئاواتى دوذميةانى ئيسةالم بةوو     ،بسوتيَيرىَ 
ةسةةلةى ئافرةتةدا دةيةان سةاَلى     ذئةاوا لةم ؤبةَلىَ السايي كردنةةوةى كويَرانةةى رِ    ..موسَلمانان 

شبةوتيى درا و كةسانيَك هةبوون ضاويان بةشةوارة كةوتبوو لةبةرامبةر ثيَؤرى بؤخاياندو هةوَلى ز
رئاواو كةشف بوونى كةةم وكةورِى و ناتةةواوى    ؤمةَلطاى خؤنى كابةآلم شريازة  ثضرِ ،ئاواوة ذؤرِ

ترةوة كةاريَبى كةرد    ئيسالميش لةاليةكى يةكانيان لةاليةك و سةوزبوون و فراوان بوونى رِابوونى
تةنانةةت قاسةم ئةةمني لةة دوا     .. كةخةَلبى بةطشتى و ئافرةتان بةتايبةةتى بيَيةةوة بةةرةو ئيسةالم     

مةَلطاى ئيسالمى و ثةشةيمان بةوو   ؤكؤساتةكانى ذيانيدا دانىيا بةوةدا كة بانطةوازةكةى ناطوجنىَ ب
 .  حممد قطب/ رواقعنا املعاص  ل.. لة كارةكانى ثيَشووى 

 ئيسالم ؤششى نةبِراو  بؤهةوَل و ك
ششةى  ؤبردووى تيةا هةَلبةةوتووة كةة بةهةةولَ و ك    ؤبةردةوام ئوممةتى ئيسالم كةسانى لةةخ        

 : منوونة ؤدا ودذى دوذميان وةستاون بيمةَلطاى  ئيسالمؤتةوة بةبةرى  كؤطيانيان كردنةبرِاوةيان 
 ..   ئيمام ئةمحةد/يةكةم 

ضيدا لةدايك بووةو ، ميالَ بوو كة باوكى مردو ، دايبى ؤتايى سةدةى دووةمى كؤبراو لة كناو     
 ؤطةرم دةكرد ب ؤذنيَبى ذيرو خواناس بوو ، لة دة ساَليدا قورئانى ثيَ لةبةركرد و، بةيانيان ئاوى ب

انزة لةة شة  .. نويَيى بةيانى هةرضةند مزطةوتةكةةش دووربةوو    ؤدةستيويَيو ، بةيةكةوة دةضوون ب



  

ببةةرةوة وبزانةة هةةر    ؤفةرموودةى ثيَغةمبةر ك ؤبرِ : ساَليدا هةندىَ نان و ثيَويستى دايةو ثيَى وت
 ..دةسثيَرم بةخوا  ؤية مييش تؤشتيَك بةخوا بسثيَردريَت ، خوا دةيثاريَزيَت ، ب

مةكبةةو   ضةووم بةةرةو  :ى دةَليَةت  ؤئيمام ئةمحةد بةغدا بةجيَدةهيََليَت كة ثايتةختى دنيابوو، خ    
، دواى ( يا دليل احلنائرين دلننن  : ) لةرِيَطا سىَ جار وون بووم ، مييش خيَرا دةثارِامةوةو دةمووت 

ذ بة ؤجاريَبيش لةرِيَى يةمةن هيضم ثيَيةما ناضار سىَ رِ..زيةوة ؤمم دةدؤئةم دوعاية يةكسةر رِيَى خ
 ..كرىَ ئيشم كرد لة باخيَبدا تابتوامن بطةمة جىَ 

رةكانى جيهادوئاشبراشةة كةة ضةى سةزايان دا لةسةةر      ؤريَبة لةةج ؤم هةموو هةوَلة جديارة ئة    
تايى ذيانيدا ولةسةرةمةرطدا ؤو قامضى خوارد ، كةضى لةك وضةند بةندى(  خلق القران)مةسةلةى 

ئيجةا طةةردنى   ..خةوا   ؤزطة بةو قاضانةم جيهةادم ببردايةة بة   ؤخ: سةيرى قاضى كردو طرياو وتى 
   ..املسك والعنرب من خطب املنرب/  ل ..زاد كرد كة ئازاريان دابوو هةموو ئةوانةشى ئا

 :  مالذكردلب ئةرسةالن و جةنطى  ئة/  دوو م
كةبةةهيَزترين  (ارمانوس)م ؤضىدا ثاشاى رِؤك لة ساَلى  ،ئامادةكردن ؤثاش هةشتا سالَ خ      

لةناوبردنى ئيسالم و  ؤكةوتةرِىَ ببةسوثايةكى طةورةوة  ،كةسايةتى و دةسةآلت بوو لة ئةوروثادا 
 .. موسَلمانان 

هةةروةها ثةةجنا    ،سواريان لةةدةور بةوو   ()قةشةى تيابوو كة هةريةكةيان ()سوثاكةى      
ئةمة بيَجطة لةسةدهةزار كريَبارو ضالَ هةَلبةن و كةل وثةةليَبى   ،هةزار  شةرِكةرى ترئامادةبوون

يانةةوةو دوايةش   ؤراسان وعيَرامش َةنةة ذيَةر رِكيَفةى خ   ؤشدا خويستيان لةثيَ.. بيَ ئةندازةىجةنط 
كةةة دةكةويَتةةة سةةةرووى بوحةةةيرةى وان (مالذكننرد)سةةوثاكةيان طةيشةةتة .. وآلتةةى شةةام بطةةرن 

 .. لةئةرميييا
كةبةةناوبانطرتين سةوَلتانى   )دةنط و باسةى ئةةم سةوثاية طةيشةتة سةوَلتان ئةةلب ئةرسةةالن             

ر  شويَيى ئاسياى فةتح كردو دذى هيَرشةكانى خةاض  ؤئيسالم و زؤب دا ر هةوَلىؤز ،سةجلوقى بوو 
 (.. ثةرستانيش وةستا 

بةئاسةانى دةسةتى    ،لةئةةزةربيجان  (خةوى )وة شةارى  ؤسوَلتان لةو كاتةدا لةحةَلةبةوة طةةرِاب      
ىةو ثةانزة هةةزار    ؤيةة خ ؤب ،ر نةدةكةةوت  ؤكردنةوةى سوثاى زؤنةدةطةيشتة حةَلةب و فرياى ك

 ،ئةطةر مام ئةوة نيجمةتى خواية  ،خوا دةجةنطم ؤمن  ب:  ةرِووى دوذمن بوونةوةو وتى كةس رِووب
هةةرزوو كةرِووبةةرِووى ثيَشةةنطى    .. ئةطةر شةهيديش بووم مةليبشاى كورِم وةَ عةهدم بيَةت  



  

م ذمارةيان بةىَ ئةنةدازة    ؤبةآلم لةبةرئةوةى سوثاى رِ ،م بوونةوةو سةركةوتن بةسةرياندا ؤسوثاى رِ
 ،م رِازى نةةبوو ؤمةةليبى رِ .. م كرد بةبىَ جةةنط رِآ ببةةون   ؤسوَلتان داواى لةمةليبى رِ ،وو ب

ئةةبو  )رِاويَيى كةرد لةطةةلَ زانةا     ،ر نارِةحةت بوو ؤسوَلتان ز..راسان رِيَك دةكةوين ؤلةخ: وتى 
نطيت كةخوا ئايييَك ئةجة ؤب ؤت: ى وت يَناوبراو ث ،دا (نصر حممد كورِى عبدامللك البخارى احليفى

هيوادارم خواى طةورة ئةم فةحتةة لةسةردةسةتى    ،ثةاانى داوة سةرى َات بةسةرهةموو رِيَبازيَبدا 
ضةةونبة وتاربيَةةيةكان   ،ى جومجةةة هيَةةرش بةةةرين  ؤداببةةات و ثةةيَم باشةةة لةةة دواى نيةةوةرِ   ؤت

  ..موجاهيدةكان دةكةن و كاتةكةش كاتى دوعا قبولَ بوونة  ؤلةسةردوانطةكانةوة دوعا ب
ى طريةاو موسةَلمانانيش طريةان و    ؤكردن و خؤذى جومجةدا سوَلتان جومجةى بؤلةرِ.. بةَلىَ      
وابةزانن   ،كىَ دةيةوىَ بطةرِيَتةوة بابطةرِيَتةوةو ئةازاد بيَةت   : ى وتن يَئيجا ث.. ر ثارِانةوة لةخوا ؤز

شى ؤدواى نويَيةكة كفيى سثى ثئيجا.ان ثيَبدات ورِيَتان ليَبطريَت سوَلتانتان لةطةَلدا نية كة فةرمانت
ئةطةر  شةهيدبووم بائةمة كفيم بيَةت ،جةةنطاوةرانيش هةةموو وةك ئةةويان كةردو ئيجةا       : و وتى 

 ..دوعاى ترى كرد ر ؤر طرياو زؤةكة سوجدةى  بردو زلَؤسوَلتان لةئةسثةكةى دابةزىو لةسةرخ
طةرياو هيَيايانةة بةةردةمى    ر لةةدوذمن كةوذراو ثاشاكةشةيان بةةديل     ؤهةَلطريساو ذمارةيةكى زشةرِ

 .. سوَلتان 
 ! رازى نةبوويت  ،نةمياردة الت كة رِىَ ببةوين : سوَلتان ثآى وت 

 ..واز لةسةرزةنشت بهيَيةو ضيت دةويَت واببة : رمانوس وتى ئة
 ضيت ليَدةكردم ؟  ؤمن  ديل بووماية الى ت: سوَلتان وتى 

 ! هةرضى خراثة وام ليَدةكرديت : رمانوس وتى ئة
 ضى ديَت بةخةياَلتدا كة ليَت ببةم ؟ : سوَلتان وتى 

يةان ئةازادم    ،يان شاربةدةرم دةكةى و دةمطيَرِى بةوآلتى ئيسالمدا  ،يا دةمبوذى : رمانوس وتى ئة
 ..ر دوورةو برِواناكةم ؤدةكةى كة ئةمةش ز

 !ش مب و ئازادت ببةم ؤدة من نيازمة ليَت خ: سوَلتان وتى 
ذةو مةرجى ئةوةشى لةسةردانا كة هةرضى ؤن و نيوىَ  دييارى ئةو رِؤبةر مليئيرت ئازادى كرد بةرام

ر لة قةشةةو  ؤثةجنا سالَ رِيَبةوتن و ذمارةيةكى ز ؤديليَبى موسَلمان هةية ئازادى ببات وبةمةش ب
ال إله إال اهلل )نووسرابوو يان بةئاآليةكةوة كة لةسةرى ؤى خوآلت ؤناردنيةوة بسةربازةكانى بةردان و



  

الكامل يف / ابن كثري/البدا ية والنهاية .. )ئةم جةنطةش كةوتيى قودسى دواخست  (مد رسول اهللحم
  .زاد املتقني  ول( ابن األثري/ التأريخ 
 : شَيخ ئةمحةد ديدات /سَييةم

داواتان ليَدةكةم ئيَوةش  ،طةياندنى ثةيامى خوا ؤمن هةموو ذيامن بةخت كرد ب)دةَليَت ( ديدات)    
ضى طاورةكةان ئييجيةل   ؤب: هةروةهادةَليَت (.. زةؤئةومةبةستة بةرزة ثريؤتواناتان َةنةكار ب هةموو

دووهةزار زمان و شةش مليارى ََ ضاث ببةةن تابةةدنيادا بةآلوى ببةنةةوةو ئيَمةةش       ؤوةرطيَرِن ب
قورئانى  نيَكؤهةرهي   نةبىَ ملي ،كةمتةرخةم بني بةرامبةر بة قورئان ؟ شةرت بىَ مييش هةولَ بدةم 

كةة   تاسةاَلى  (ديةدات : )بةَلىَ .. زمانى ئييطليزى ضاث ببةم و بآلوى ببةمةوة ؤوةرطيَرِاو ب
             ئيجةا داواى لةة    ،هةزا ر قورئان ضاث ببات و باَلوى بباتةةوة  ( )توانى  ،تووشى شةلةل بوو 

.. كارةكة تةواو ببات (سالمى بانطةوازى ئي ؤبيبةى جيهانى ب)كرد كةبةيارمةتى(ابراهيم جادات) 
يةة        ؤب ،نيَك  نوسةخةى قورئةان  باَلودةكاتةةوة    ؤلةخةةويا بيييبةوى كةةملي   (ديدات) ،شايانى باسة 

 ،دةستى ثيَبردو فرياى ئةوةندة كةةوت   ،خةمىبوو كةبةزووترين كات ئةو خةوة خيَرة بهيَييَتةدى 
  اجملتمع .…نووسراوة  ؤب ىهةموو( إن شاء اهلل)ى نيةتةكةيةوة ؤطرنط ئةوةية بةه

 يةوونى ثَيغةمبةر مايةى دوا بِراوىِرق ىَل ب
 ،دروست ببىَو دابرِان وشةرِيش رِووبدات  ؤموسَلمان لةطةلَ موسَلماندا رةنطة كيَشةى ب     

ذطارى كردن و ثشتطرتيى ئةوةى كة لة سةر ؤسوَلح كردن و ئام ئةمةش ضارةسةر دةكريَت بة
منني اقتتلوا فأصلحوا ؤوإن طائفتان من امل ): ة سوورةتى احلجرات دا دةفةرمويَت قورئان ل ،هةقة  

أمر اهلل ، فإن فاءت فأصِلحوا  بينهما ، فإن بغت إحداهما علن االخرى فقاتلوا اليت تبغي حّتن تِفئ اا
يكم واتقوا اهلل و َأَخمنون إخوة فأصِلحوا بنيؤبينها بالعدِل وأقِسطوا ، إّن  اهلل ُيِحِب املقسطني ، إمنا امل

ئةوة دةستبةجىَ  ،ئةطةر دوو دةستةو تاقم  لةموسَلمانان بوو بةشةرِيان : واتة (لعلكم ُترمحون 
ئةطةر اليةكيان هةر دةستدريَيى دةكردة سةر ؤخ ،هةوَلبدةن رِيَبيان َةن و ئاشتيان ببةنةوة 

هةتا دةطةرِيَتةوة  ،ت يى دةكادةستدريَوة بةطيئةوةياندا بضن كةستةم وئةوا ئيَ ،الكةى تر 
  .خوا فةرمانىؤب
 يةكىئيَوة نابييوان ئةوة ،خوا سةرى دانةواند  فةرمانىؤب سةركةشةكة ةطةر اليةنةجائ     

ش ؤضونبة بةرِاستى خوا ئةوانةى خ ،دادثةروةرى ئةجنام بدةن دادطةرانة لةنيَوانياندا ببةن و
كةواتة هةركاتيَك  ،استيدا هةر ئيمانداران براى يةكن لةرِ. دةويَت كة دادثةروةرى ئةجنام دةدةن 



  

هةميشة   ،ئيَوة نيَوانيان ضاك ببةن و ئاشتيان ببةنةوة  ،كى ثةيدا  بوو ؤلةنيَوان دووبراتاندا ناك
،  ئةمة لة نيَوان موسَلماناندا رِوودةدات.ببريَت  ئةوةى رِةمحتان ثىَؤب ،لةخوا برتسن و ثاريَزكاربن 

و بةسووك سةيركردنى مايةى خةسارةمتةندى دنياو ئاخريةتة (خ.د)بوونى حةزرةت بةاَلم رِمش ََ
إنا أعطيناك الكوثر، فّصِل ) هةروةك قورئان دةفةرموىَ  ،ضونبة ثةيوةندى بة بةرنامةكةوة هةية 

شى هةردوو جيهان و ؤبةرِاستى ئيَمة خيَرو ضاكة وخ: واتة الكوثر (االبرت ِلربَّك واحنر، إّن شانئك هو
. بىَ ئةندازةو بىَ سيوور كردووة لةهةموو ضةرخ و زةمانيَبدا (حممد)مان ئةى ؤناوبانطى ضاكةى ت
   بةدةستهيَيانى رِةزامةندى ثةروةردطارت ئةجنام بدةو قوربانييش ببة  ؤخواو بؤكةواتة نويَي تةنها ب

 كةؤيان و ناحةزانى تطومان هةردوذمبيَ( بةدةستهيَيانى رةزامةندى ثةروةردطارت ؤهةربةوشيَوةية ب) 
 (. جيهانداوو خيَرو ضاكةيةك لة هةردوو هةم لة) ناونيشان و وةجاخ كويَرودوا برِاون تة بىَرِقيان ليَ
نى ميسرى ؤى كؤقوتابى بوو لةزانب كة( طه حسني: )عةلالمة شيَخ امحد حممد شاكر دةَليَت      

ية ؤب ،وَلتان حسني ويستى رِيَزى ََ بطريَت جةنابى س،خويَيدن و  ؤئةوروثا ب ؤبرِياردرا بييَردرىَ ب
ى دا ليَبردو ثاشان هةموو لةنويَيى جومجةش دا ؤشبةكةى خؤثيَش وازىيةكةى طةرمى لة ك

: لةناو  ،داو ويستى مةدحى سوَلتان حسني ببات و  ئامادةبوون و ، وتاربيَييَبى قسةزان  وتارى
يةكى جةنابى سوَلتان قوتاب:تة وا…(تول نماو عبس وجهه جاءه االعمن ، فما): وتارةكةىدا وتى 

كابراى وتاربيَي كةوتة … وةرنةطيَرِاو ثشتى تيَيةكرد كويَر هاتةالى و رِيَزى ليَطرت و رِووى ََ
 ،ى نابييا طرتبوو (طه حسني)سوَلتان كة رِيَزى لة ؤهةَلةيةكى طةورةوة ، قسةكةى مةدح بوو ب

ضونبة ! ضاكرت بووبىَ (خ.د)ةى ئةم لةحةزرةت هةروةك ئةو(خ.د)حةزرةت ؤبوو ببةآلم زةم 
ئيسالم   ؤى دةيويست طةورة ثياوانى قورِةيش بانط ببات بؤى خ(ئيجتيهاد)بة (خ.د)حةزرةت 

الى حةزى  نةكرد كاتى ََ بطرىَ و ؤى نابييا هات ب(ابن أم مبتوم)وسةرقاَلى ئةوان بوو ، كاتىَ 
 .. رةو ئةو دةمة طوجناونةبوو ؤئةم زؤتر ب ضونبة كاتى ،دا  ََ وةرطيَرِاو سارد بوو لةطةَلىرِووى 
عبس )رِاست كردةوةو فةرمووى ؤضوونةكةى بؤكردو ب طةورةش بة ناسبى سةرزةنشتى خواى    

يةكىَ لةوانةى  ،العبس (ر فتنفعه الِذكرىوما يدريك لعله َيّزكن او يذَّك أن جاءه االعمن، وتوا
ى ؤكةوةكيلى ثيَشووى زانب(شيَخ حممد شاكر)ن باوكم بوو ئامادةى ئةو نويَيى جومجةية بووبوو

هةستى بةهةَلةكةى وتارخويَن كردو دواى نويَي هةستا بةدةنطى بةرز بةخةَلبةكةى  ،ئةز هةربوو 
ضونبة نويَيى ئيمامةكةتان بةتاَلةو هةَلةى طةورةى كردووة  ،خةَلبيية نويَيةكانتان ببةنةوة : وت 

دواتر مةسةلةكة طةورةبوو كةسانيَبى دةسةآلتدار ثشتى ناوبراويان طرت . .(خ.د)بةرامبةر ثيَغةمبةر 



  

خوا  ،هات بةآلم ثاش ضةند ساَليَك ئةو وتاربيَيةم بييى يَتايي ثؤو دوايي هةرضةند كيَشةكة ك
رِيسواى كردو لة وتاربيَيى البراو لةدةرطاى مزطةوتيَدا بووبوو بةثاسةوانى ثيَآلوى نويَي خويَيان و 

 ةكائ ئةوةى كةس بىَ ئةدةبىؤةش ثةندة بكة بةرِاستى ئةم.. شتيَبى دةداية  ىؤوخيَرى خهةركةسة
  .زاد املتقني / ل..(خ.د)بةرامبةرحةزرةت

و (البقرة)فيَرى سورةتى  ،كةثياويَبى طاور موسَلمان بوو ،رِيوايةتيان كردووة مسلم بوخارى و     
ثاشان لة دين وةرطةرِاو بووةوة بةطاورو  ،(خ.د) ماوةيةك بوو بة كاتبى حةزرةت ،بوو (ل عمرانآ)
 ،ر زليان كردو فوويان كرد بة لووتيدا ؤالى طاورو جوولةكةكان و ئةوانيش زؤرِاى كرد ب ،

م ؤحممد هيضى نةزانيوة ئةوة نةبىَ كةمن ب: دةكردو دةيوت (خ.د)جاناوبراو دذايةتى حةزرةتى 
ى و ؤقةبر نةي طرتة خ ،كاتيَك ناشتيان  ،رد خواى طةورة ثشتى شباندو لةناوى ب.. نووسيوة 

َلةيةك ؤئةمة ديارة ئيشى موسَلمانانةو ئةوان وةك ت: وتيان  ،ثاش ماوةيةك فرِآى دايةوة دةرىَ
شت ية ئيرت لةو دةؤى دايةوة دةرىَ ، بيَرِ فرؤئةجمارةش ط ،جاريَبى تر ناشتيانةوة  ،دةريانهيَياوةتةوة

ر لةو خراثرت قةبر ؤز ؤخ: رِةنطة كةسيَك بَلىَ ! ودالَ بيخوات  و دةرةدا وازيان ليَهيَيا قةل
ئةوة رِاستة بةآلم خواى طةورة ويستى وابوو ثةندى خةَلك دابات بةو رِووداوة  ،ى ؤطرتوويةتية خ

 .ثيَغةمبةر ؤةتى و بوختان كردن بتا دةست ببيَشيةوة  لة دذاي
يان دةكرد يَضاوةرِ ،يان نةدةطريا ؤا لةشام و بمةكانيان ئةدؤى قةآلى رِؤكاتيَبيش موسَلمانان طةمار

تا كةسيَبيان لةسةر شووراى قةآلكانةوة بةدةنطى بةرز دةكةوتية بىَ ئةدةبى بةرامبةر حةزرةت  ،
  .هةمان سةرضاوة ل ..ذدا قةآلكة دةطرياؤرِولةيةك دوو دةطرتنيَل ا غةزةبىئيرت زياتر خو،

 دواوتة
سةةدان  ؤدوذميةانيش لةب  ،ناغيَبى رِىَةى دوورى دةبةرِىَ   ؤذةو قؤهةررِكاروانى خيَر بةرِيَوةيةو      

ن و نوىَ دا سةرقالَ كردنى ؤيةكيَك لةو ئاستةنطانة لةك.. ى و دةيانةويَت ئاستةنط بهيَيية رِىَى ؤب
  .رِاجياييةخواو رِةضاوكردنى ئةدةبى خيالف وكةتةنها ضارةش ترسانة لة ،موسَلمانة بةموسَلمانةوة 

 ،ر كةرا  ؤمةةَلىَ زانةاوة دذايةةتى ز   ؤلةاليةن ك( ئيب تةاية) ،ى ثيَش ضةند سةدةيةك ؤى خكات     
 ،دةهيَيةىَ   ؤى قوتةابى مةيدةى بة   (ئيب قةيم )دةمرىَ و  ذيَبيان يةكيَك لةسةرسةخترتين ناحةزىؤرِ

تةىَ  كةضةى كةة هةواَلةكةةى دةدا   .. ش دةبيَت ؤرى ثيَخؤوادةزانىَ ئيَستا دةست دةهيَيىَ بةدَلياو ز
بةخوا من هةرطيز  بة دوذميم نةزانيوة و ئةوةى لة  : ش بىَ ، دةطرى ودةَلىَ ؤلةجياتى ئةوةى دَلخ

 ( ..نيَوانيشماندا رِووى داوة ئيختيالفى عولةماية 



  

 .من لةخزمةتاندام و هةرضةيتان ويسةت داواببةةن    : ثآى وتن  مردووةكةو ماَلى ؤئيجا ضوو ب    
 ؤزطةئةوةنةدةى ئةيب تةايةة بة    ؤخ: يةةكى دةَلةىَ   قوتاب.. رز نرخانةد  َلويستةيان بةة ئةوانيش ئةم هة

 . ستةكامنان باش بني ؤد ؤدوذميةكانى باش بوو ئيَمة مبانتوانياية ب
    ،برايانة سةيرى كارى يةكرتى ببةةن نن يةكرتى تةواو ببةن و بةذيرى وبةَلىَ موسَلمانان دةتوا    

ية ؟ ضة ( إخةوان )و (مججيةى شةةرعى )يَوان اندا كةجياوازى نثرسياركرا لةثيَشةوا بةنيا لةكاتى وتارد
 .. ديارة ثرسياركةر دةيوويست بةزم بييَتةوةو دووبةرةكى دروست ببات

درب )ن و ئيَمةةش لةة طةةرِةكى    (املغةربلني )جياوازاان ئةوةية ئةوان لةة طةةرِةكى   : بةنياش وتى 
ضةى ئيَةوةش ئةةوة    ؤب ،روست دةكةةن  باشة  ئةوان مزطةوت د: ئيجا ثرسياريان كرد .. ين (االمحر

ئيَمةةش لةسةةرمانة   ن لةسةةريانة مزطةةوت دروسةت ببةةن و    ر ضاكة ئةواؤز: ناكةن ؟ بةنيا وتى 
 ! بةثياوى خواناس ئاوةدانى ببةييةوة 

كة بةداخةوة  هةنةدىَ موسةَلمان لةسةادةيى و ناحةاَلى بوونةةوة تةآى        ،جائةم ئاذاوة نانةوةية    
قند َينِئَس الشنيطاُن أن    ) دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت ،ستانى شةيتانة ؤو د كارى شةيتان ،دةكةويَت 

شةيتان بىَ هيوا بووة كة بثةرسرتىَ لة )(.. )ئةمحةد (َيْعُبَدُه املسلمون ولكن يف التحريش بينهم 
 ..  (ييَوان  موسَلمانان تيَبدانى ثةيوةندىتة سةرؤية كارى هاتؤب، اليةن موسَلمانانةوة

الى ئيمام جةعفةرى صادمش وجييَوى بة موسةَلمانيَك دا ، ئيمةام جةعفةةر ثيَةى      ؤيَك هات بثياو    
: فارست كردووة ؟؟ وتى  ئايا جيهادى: وتى  .نةخيَر  : مت كردووة ؟؟وتى ؤئايا جيهادى رِ: وت 

و  م و فارسؤسبحان اهلل كافرو رِ:وتى  .نةخيَر : كافرانت كردووة ؟؟ وتى جيهادى : وتى  .نةخيَر 
باشةة   !؟مةت سةةالمةت نةابن    جوولةكةو طاور لة دةستت سةالمةتن و موسَلمانان لة دةست ودة

 (اجملتمع ) .(املسلُم َمن َسِلم املسلموَن ِمن لسانه ويده )  نافةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر 
 ؤة ديَةت بة  ر جار كةسيَبى بةد ئةكةويَتة بةييةوةو هةوَلدةدات ئاذاوة بييَتةوة ، يةكىَ لةو بةدانة ؤز

سةردانى ئيمام ئةمحةد دةكةيت لةكاتيَبدا  ؤهةر ت ؤب: مةى دةكات ودةَليَت ؤالى ئيمام شافيجى و ل
 !لةو بةتةمةن ترى ؟؟ ؤت

ئةوة و ئةةم دوو ديَةرِ   ؤمن هةرضى ببةم فةزلَ و ضاكى هةر ب: ئيمام شافيجى قورِى دا بةدةمياو وتى 
 :  نراوةيةى ثيَووت ؤه
 قلت الفضائل ال تغادر منزله وتزوره      الوا يزورك امحد ق  
 (/املسك والجيرب )  فلفضله فالفضل يف احلالني له  ان زارنن فلفضله او زرته       
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 ثَيشةكى 
خواى ثةروةردطار و دروود و سةالميش لةسةر طيانى سةردارى  ؤسوثاس و ستايشى بىَ ثايان ب    

 .. ثيَغةمبةران و ياروياوةران و شويَيبةوتوان 
قنل بفضنل اهلل وبرمحتنه    ) ،يَييَت لة دنيادا ظ بةدةستى بهؤنيجمةتى ئيمان طةورةترين نيجمةتة كة مر   

بة فةزلَ و رِةمحةتى خوا و ( : حممد)ثيَيان بَلىَ  ئةي  ، /يونس(فبذلك فليفرحوا هو خري  ا جيمعون
ش ببةن ضونبة ئةوة خيَرتر و ضاكرتة لة هةموو ئةةو شةتانةى كةة لةة دنيةادا      ؤى دَلخيَبرِوابوون ث

 .  ش دةكةنؤي دةكةنةوة و دَلى ثيَخؤك
( من أصبح معافن يف جسده ، عنده قوت يومه كأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها )حةزرةت دةفةرموىَ  
ئةةوا   ،ذيَبيشى هةةبوو  ؤخواردنى تاقة رِ ،وة و لةش ساغ بوو ؤذى ليَبؤهةر برِواداريَك رِ: واتة  ،

 .وةك ئةوةية كة هةموو دنيا هى ئةو بيَت 
ذىَ هي ضةند ساَليَبيشمان هةية ؤن ساغة وخواردنيش نةك هي رِربةمان لةسايةى خواوة لة اؤز   
 .. هةمووى هي ئيَمةية ؟؟ضاوبرسني و وانازانني دنيا  ؤي بئة ،
قةةدرى ئةةو ئيمانةة نةازانني كةة       ،ئةوة بطةرِيَتةوة كة ئةوةى هةمانة بة كةمى دةزانني وؤرِةنطة ب  

 . ى بةخشيوين يَي ثؤخواى طةورة بة فةزَلى خ
باوةرِو بةخششي خوا لةة كةةس   يَطةورة كة دنيا هي  نية بةاليةوة دةيدات بة باوةرِدار و بخواى   

بةةاَلم   ، االسنراء ( ما كاَن َعطاُء َربنَك حَمظنورا  ؤالء ِمْن َعطاِء َربَك ؤالء وهؤكاًل ُنِمد ه) قةدةغة نية 
ابةوون يةانى ذيةانى    ضونبة برِو ،خواى طةورة ئيمان و برِوا نادات مةطةر بة كةسيَك شايستة بيَت 

شي و بةختيارى دنيا كة ؤئةمة بيَجطة لة خيَر و خ ،هةتاهةتايي و ناز و نيجمةتى نةبرِاوةى بةهةشت 
 . برِوادار لة دنيادا تامى دةكات 

البقرة ( ال اكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي)ميةتة و تاقة ثةرِاوة كة  ئةم بةرنامةيةى ئيَمة بىَ   
برِواهيَيان ، هةموو كةسيَ سةرثشبة و ئازادة لةةوةى كةة ضةي     ؤر كردن نية بؤاتة زو.. تياية/

هةةموو كةةس و    ؤضونبة ثةروةردطار ضةاك و خراثةي ديةارىبردووة بة    ،دةويَت ئةوة هةَلبييَريَت 
 . هةردووكى رِوون و ئاشبراية 

ةى لةاليةةتى بيطةيةةنىَ و   ي ببييىَ لةم ذيانةدا و ئةو هةةمش و رِاسةتىي  ؤَلى خؤبرِوادار ثيَويستة رِ   
ر حممةد  ؤهةةروةك دكتة   ،ت و لة مردن نةترسيَت داششى بةردةوام بؤلةثيَياوى ئةمةشدا هةولَ و ك

 : نراوةيةك دا كة ئةمة ماناكةيةتى دةَليَت ؤئيقبال لة ه



  

كةضي نةفسي  ،زيوةتةوة ؤر شتت دؤبة رِاستى سةيرة ئةى موسَلمان دنيات لةبةرضاو رِوونة و ز) 
سةرطةردان و بىَبار  ،تاكةى بةو نةزانى و بىَئاطايىية دةميَييتةوةو  ، ون بووة تت ََؤخ

رِووناك  دةى شةوى تاريبى ئةموستة ضاوى ثىَ ،نووريَبى لة ديَر زةمانةوة  ؤت.. دادةنيشيت
دة كارةكةى حةزرةتى موساى  ،لة طريفانتا دةستى سثي درةوشاوى موعجيزة هةية .. ببةرةوة 
ئايا لة مردن دةترسي ئةى ئادةميزادى .. ثيَشرِةوى  ؤت ،يوورة تةسبةكان بشبيَية س ،ثىَببة و 

ي ؤئةو بياياتةوةو ب ؤت بؤخ ؤت ،برتساية و  ؤت زييدووى هةتا هةتايي ؟ هةمش وابوو مردن لة
 . لةكةمني دا بووايةى 

 ،نايسةيَييَتةوة  خواى كةراى بةخشيدةى دةوَلةمةند كةة شةتيَبى بةخشةي     ،باش بزانة و دَلييابة    
حى ثىَبةخشيويت تةازة نايباتةةوة و نايسةيَييَتةوة و، مةردنيش كةةطيان دةرضةوونة       ؤدةى كة خوا رِ

( تةايي الوازى ئيمةان و دانةمةةزراوى و رِارِايىيةة    ؤبةةَلبو تياضةوون و ك   ،تايي و تياضوون نية ؤك
 ( .ص/الندوإ/روائع اقبال)

 فراوانى دونيا و ئاخري ت  
شارستانيَتيةكى هةزار سةاَلى ثيَبةةوة    ،ريةتى فارسي دةسةالتداري جيهان بوو ؤئيمرباتئاشبراية     

 .. ر ناوضةشى داطري كردبوو ؤز ،نابوو 
ستةم داواى كرد لة موسةَلمانان  ؤرِ ،كاتيَك موسوَلمانان رِووبةرِوويان بوونةوة لة شةرِى قادسيةدا 

ي ئةبي وةقاصي سةركردةش سةربازيَبى نارد كةة  سةعدى كورِ ، ؤطفتوط ؤكة نويَيةريَبيان بييَرن ب
برد كة يَداوايان ل ،ي و والخ و رِمةكةيةوة ؤكاتيَك ربجى هات بة خ ،ناوى ربجي كورِي عامر بوو 

كةة   ،دوامةا ئةطةةر وانةةبيَ دةطةرِيَمةةوة      ئيَوة ناردوتانة بة: وتى ،رِازى نةبوو  ،ضةكةكةى دانىَ 
ستةميش لةسةر تةختيَبى طران بةةها بةةو بةثةةرِي    ؤداخرابوو رِر ناياب ؤهاتيشة نزيبةوة فةرشي ز

راتيةان  ؤئةوةى تيَيان بطةيةنىَ كةة فةةرش و رِاخةةر و ديب    ؤربجى ب ،جاهو سةَلتةنةتةوة دانيشتبوو 
هةر هةنطاويَك دةهات  رِمةكةى دةضةقاند لة  ،بيَيرخة و كار لةم ناكةن و ضاوى بةشةوارة ناخةن 

ستةميش ويسةتى اليةةوة   ؤكة ضووة بةردةم رِ ، بؤيانمة وانةى يةكةم بوو ئة ،فةرشةكةى بةردةمى 
ئةاوا   ،ئةمة عةقَلتانة : وتى ،ئةميش الى سةير بوو  ،ى رِاست بوونةوةو نةيانهيَشت يَدانيشيَ خيَرا ل

 .. جياوازى هةية لة نيَوانتاندا و يةكرتي دةثةرسنت 
 بطةرِيَيةةوة و شةةرِمان ََ   ،ضيتانة بةسةةرمانةوة  ئيَوةيةكى رِةش و رِووت و برسي : ستةم وتىؤرِ   

لة رِووت  ،ئيَمة لةبرسا و : تىربجى و ،شتةشتان دةكةييةوة ؤالدةن ، نانتان دةوىَ دةتان دةييىَ و ث



  

اهلل ابتعثنا لُنخرج َمن شاء ِمن عبادة العباد إا عبادة اهلل ، ومن ضيق )بةَلبو  ،و رِةجاَليدا نةهاتووين 
عتها ، ومن جور األديان إا عدل االسالم ، فأرسلنا بدينه إا خلقه لندعوهم إلينه ، فمنن   الدنيا إا س

وما موعنود  : قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ، ومن أبن قاتلناه أبدًا حتن نفضي إا موعود  اهلل ، قالوا
وا هةَليبةياردووين و  ئيَمةة خة  : واتة ، (اجلنة ملن مات علن القتال من أبن والظفر ملن يبقن: اهلل ق قال

 ،يةوة بةرةو خواثةرسةتى  ظ ثةرستؤناردوييى تا هةركةس ويستى دةرى بهيَيني لة ماددة ثةرستى و مر
لة تةنطةاَلنى دنياوة بةرةو فراوانى دنيا و لة زوَلم و ستةمى ئايية دةسةتباري كراوةكانةةوة بةةرةو    

ى بةنةدةكانى و دروسةتبراوةكانى تةا    ال ؤئيَمةى بة ئاييةكةيةةوة نةاردووة بة    ،دادثةروةرى ئيسالم 
ى قبولَ دةكةين و يَئيَمةش ل ،ى قبوولَ كردين يَى وةرطرتني و ليَهةرضي ل ،بانطيان ببةين بةرةوالى 

 ،ى ليَطرتني دةجةنطيَني لةطةَليا تا ئةطةيية ثةةاانى خةوايي   يَهةرضيش رِازى نةبوو رِ ،دةطةرِيَييةوة 
 ،يَ لةة جةنطةدا و   بة هةركةسةيَبمان كةة شةةهيد     ؤةهةشةتة بة  ب: ثةاانى خوايي ضية ؟ وتى:وتيان 

 . ئةوانةى كة دةميَييةوة ؤسةركةوتييشة ب
بليمةةتى و شةارةزايي موسةوَلمانان ثيشةان      ،مارى كردووةؤية كة ميَيوو تؤبة رِاستى ئةم طفتوط   

انى ر بةةجوانى توانيويانةة رِاسةتيةك   ؤن زؤهةروةها دةرى دةخةات كةة ضة    ،ذطارةداؤدةدات لةو رِ
رتر سةرنج رِاكيَشةة مةسةةلةى   ؤئةوةى ز ،ي بدةنىَؤئيسالم وئاماجنى جيهاديان دةربربِن و هةقى خ

 . يةكةى تةنطةالنى دنياوة بةرةو فراوان دةركردنة لة
ئةم سةربازة هةذارة   ؤشي بووبيَ ؟ ئةي بؤريةتى فارسي تةنطةاَلنى و ناخؤباشة ئةبيَ دنياى ئيمربات   

 ا دةيبييىَ ؟ رِةش و رِووتة ئاو
ظةةكان ،  ؤدار و بةرد يان مر ،ظ كة خواى نةثةرست ؤضونبة مر ،بة رِاستى ضاكى تيَطةيشتبوو     

كة بةوانةش هةمووى سةرطةردان دةبيَت و ذيةانى  ! يان ثارة و مالَ دةثةرستىَ  ،يان هةواو ئارةزوو 
 (. الرعد) (طمئن القلوباال بذكر اهلل ت)ي لة دةست ئةدات ؤتالَ دةبيَت وئريادة و جَلةوى خ

بوونةوةكاندا ئةوةى جلةكانى بةرى نرخى لةسةد هةزار كةمرتبواية ؤكرِ وؤطارةدا لة كذؤلةو رِ   
نيوةى ئةوانى ثيَشوو  ،هةزار بواية ()ئةوةى كة جلةكانى بةرى بايي  ،تانة و تةشةرى ََ دةدرا 

 . دةكراو رِيَزى ََ دةطريا  ؤحسابي ب
هةةزار ضيَشةت ليَيةةر و     ،رى فارس تيَك شباو مةدائيى ثايتةخت طريا رِاىبردوؤتكاتيَك ئيمربا   

ر ؤمةن ز : دا بةرد و دةيةووت  ية ؤو ثَليطةى لةطةةلَ خ   ؤرانىبيَي و هةزار بةخيَوكةرى هةَلؤهةزار ط



  

م هيَياوة لة خزمةتبار و دةست و ثيَوةند ، بة رِاستى مةن  ؤبىَبةختم كة ئةم ذمارة كةمةم لةطةلَ خ
 . ةييم ى بةزيَج
بةزةيي ثياهاتةوة و زانى كة ثادشا  ،دانا  ؤجا كاتىَ لة رِيَطا لةماَلى ثرييَينيَك الىدا و خواردنى ب   

م و بة طةرووم دا ناضةيَتة خةواريَ تةا    ؤناتوامن نانةكةم َ: ثادشاى فارس وتى.. ى قةوماوة يَبووةو ل
 .. نةَليَن  ؤرانيم بؤئةمانة ط

مةديية و لة جاميَبى طَلييةى زبةردا    ؤبةدةستى ئةهواز طريا و هيَيايان بى كار(هرمزان)كاتيَبيش    
ئةوانةة دةذيةان لةة    .. بةةَلىَ  .. هيَيةا   ؤهيَيا نةيتوانى بيخواتةةوة تةا جةاميَبى باشةرتيان بة      ؤئاويان ب

ئيسةالم هةات   ..ية يلةيةتؤهةر قةفةسة و هةر كبا قةفةسةكةش طةورة و ئاَلتوني بيَت  ،قةفةسيَبدا 
ن ئيَةوة شةتيَك   ؤضة  ، /صنافات ( أتعبندون مناتنحتون   ) ظايةةتى فةةرموو  ؤبة مرازاد كات وظ ئؤمر

ر مةطة ،ن ئيَوة يةكرتي دةثةرسنت ؤض! تان دةيتاشن و دروستى دةكةن ؟ؤدةثةرسنت كة بةدةستى خ
 ! . كىَ زياترة لةكىَ ؟ ،دا يهةموو وةك يةك نني لة ئادةميَت

 !خزمةتى ئيَوة دروست نةكراون ؟ؤةر ئةوانة هةموو بمةط؟يةكان دةثةرسنت وشتئةى دياردة سر    
تان شك برد لة ؤئةى ثارة و سامان دةثةرسنت و شثرزن بةدوايدا و هةر ئةوةندةش شتيَبتان بةخ    
 .العلق ( َكال إن االنساَن َلَيطغن أْن رآه استغنن)  ؟؟تان بايي دةبن و سيوور دةشبيَينؤخ
لةطةلَ  ،ذئاوادا بة ئاشبرا دةردةكةويَت ؤربِواكان لة ئامارةكانى رِيَبشي دنياى ؤتةنطةاَلنى و ناخ   

كةوذى و خوودانةة   ؤر خؤكةضى رِيَيةيةكى ز ،شطوزةرانى و ثيَشبةوتية ماددىيةدا ؤئةو هةموو خ
 ..شبةرةكان هةية ؤمةى خواردن و ماددة بيَه

يةى دونيا بة تايبةتى كة نارِةحةت ووة بة خوا لةم تةنطى ولة دوعاكانيدا ثةناى طرت (خ.د)ثيَغةمبةر   
رد وئييجا دة ى دةك(ال اله إال اهلل)و دة جار ( اهلل أكرب)دة جار  ،شةو نويَي  ؤلةخةو هةَلدةستا بشةو

   .يف ظالل القرآن ل (اللهم إنن أعوذ بك  من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة)جاريش دةيفةرموو
 كاري مةزنى ئوممةتى ئيسالم

ظايةتى بيَت و فةرمان بدا بةة  ؤتا مايةى بةختيارى مر ،ةتى ئيسالم هيَيراوةتة دنيايي بوونةوة ئومم      
كنتم خرَي امٍة اخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنَهنوَن َعنن   ): ضاكة و جَلةوطريي ببات لة خراثة 

 .. آل عمران ( منون باهللؤاملنكر وت
ضةونبة   ،هاوكاري يةكرتي دةويَةت   ،بوونى دةوىَ  شش و يةكؤطةياندنى ئةم ثةيامةش هةولَ و ك

 ،يةان دةكةةن   ؤبةرطرى لة بةرنامةةى خ  ،شيانةوة هاوكاري يةكرتي دةكةن ؤكافران بة كوفري خ



  

قورئةان   ،ئةطةر برِواداران كةم تةرخةم و ثةرتةوازة بن ناطةنة هي  و فةساد وخراثة دنيةا دةتةةنيَت  
( بعنض إال تفعلنوه تكنن فتننٌة يف األرض وفسناٌد كنبري      والذين كفنروا بعضنهم أوليناء    )دةفةرمويَت 

  . /االنفال
  وش  بةرزى بانطخوازانرِ

 ،طةيانةدنى ئةةم ثةيامةة     ؤكةارى طةرنطن بة   ؤرِةوشت بةرزى و مامةَلةى جوانى بانطخوازان ه    
 ئةو ؤورد دةبيةوة و دةيانةوىَ بزانن ئاخى لة هةَلس و كةوت و مامةَلةيان ضونبة خةَلبى بة ضاك

ي ثيَش ضةةند سةةدةيةك   ؤكاتى خ.. ياندا يان نا ؤبانطخوازانة ئةوةى دةيَليَن رِةنطى داوةتةوة لة خ
ي رِةفتةاري جةوانى بازرطانةة موسةَلمانةكانةوة     ؤئيسالمةتى لة هييةد و ووالتةة دوورةكةان بةة هة     

ةرز ثيَشةةوا  كاتيَك بانطخوازى ثاية بة  ،رة لةسةر ئةم مةسةلةية ؤمنوونةى تريشمان ز.. تةوة ؤباَلوب
ضةةند هةفتةيةةك    ؤلة هييدةوة بيشةاوري طةرت و سةوثاكةى بة     ،ئةمحةدى كوري عريفانى شةهيد 

 . ري هةبوو لةسةر دانيشتوان ؤرِةفتاري جوانيان كاريطةري ز ،تيامانةوة 
قصنر  ) ضةاوتان   ؤئةاخ  ،ئايا ضاوتان هيضي هةية : وتواَلتيةك بةيةكىَ لة موجاهيدانى ذيَك هاؤرِ   

ئةى باشةة ئيَةوة هةةموو الون و ضةةند سةاَلة هيجرةتتةان       : نةخيَر ، وتى : تى ؟ ئةويش وتىيَ(النظر
 ،كةضةي هيضةتان سةةيري ئافرةتةان ناكةةن       ،كردووة و لةطةلَ  ئيمام دا خةريبى جيهاد كةردنن  

: ئةويش وتى.. لةكاتيَبدا كة سةرباز و سوثا هي  شتىَ نية دةستيان بطرىَ و هةرضى ببةن دةيبةن 
دةكةين / النور.. ( منني يغضوا من ابصارهم وحيفظوا فروجهم ؤقل للم) ئيَمة ثةيرِةوى ئايةتى برا 

 الندوإ  (/)حماضرات اسالمية جملد  /ل.. و ئيمامةكةمان ئاوا ثةروةردةى كردووين 
 بانطخواز مةبةستى ِر زامةندى خواية

كة بانطخواز تةنها مةبةستى خوا بيَت و  كارةكانى سةركةوتيى بانطةواز ئةوةيةؤيةكيَبى تر لة ه   
دةسةالت و ثادشايةتى وا دةكةيت ؟؟  ؤب ؤت: بة ئيب تةاية وترا  ،ضاو نةبرِيَتة ماَلى دنيا و ثلةوثاية 

بةةخوا هةةموو   ! من دةسةالت و ثادشةاييم دةوىَ  : ئةويش سةرىسورِما و بةو بةثةرِي هيَزةوة وتى
 .. رهةميَك ناهيَيىَ موَلك و دةسةاَلتى تةتةر لةالم د

 ،ر لةسةر دةستيا بةهرةوةربوون ؤكة خةَلبيَبى ز ،هةروةها يةكىَ لة بانطخوازةكانى هييدستان    
: ثادشةا وتةى  .. نامةةويَت : ئةةويش وتةى  .. ري بةداتىَ  ؤويستى ثةارة و مةاَليَبى ز  ( دهلى)ثادشاى 

       اى ثةةروةردطار دةفةةرموىَ   خو: ئةويش وتى.. ى داوم يَهةردةبيَ شتيَك وةرطري لةوةى كة خوا ث
ديارة كيشوةرى ئاسيا بضوكرتة لة دنيا  ،جا ئةطةر دنيا كةم بيَت  ، النساء( قل متاع الدنيا قليل) 



  

ش تةةنها مةوَلبى   ؤتة .. ش بضةوكرتة لةة هييدسةتان    (دهلةى )هييدستانيش بضوكرتة لة ئاسيا و  ،و 
 . وَلك و ماَلة كةمةدا ن ببمة برابةشت لةو مؤئيرت من ض ،ت بةدةستة (دهلى)
زاناى بةناوبانط شيَخ سةعيدى حةَلةبى لة مزطةوتيَك وانةى  ،لة سةدةى رِابردوودا لة داةشة    

 ،وة بة ديواري ميحرابةكةوة و قاضةي دريَةي كردبةوو    ؤدابيدةوتةوة و لةبةرئةوةى قاضي دةيةشا ثاَل
بى بةزةبر و زةنط و دلَ رِةمش بوو هاتة ى حاكمى طشتى سوريا كة ثياويَ(ئيرباهيم ثاشا)لةو كاتةدا 

هةموو لةو برِوايةدا بوون ئيَستا  ،ي تيَك نةدا و قاضي هةَليةكيَشا ؤمزطةوتةكةوة و شيَخ سةعيد خ
 ؤكةضي ئيرباهيم ثاشا طةرِايةوة و دوايي كيسةةيةك ثةارةى بة    ،لةسةرى دةدات و خويَيىَ دةرِيَيىَ 

ئةوةى قاضي دريَةي ببةات   :ى بَليَ يَي بةرةوة و ثؤب: وتى نارد بةديارى بة خزمةتباريَبيدا ، ئةويش
 ( /الندوإ جملد/حماضرات اسالمية يف الفكر والدعوة) وةرطرتيى هي  شتيَك ؤدةست دريَي ناكات ب

 كارَيكى ِراطةياندن بةكار دَينَي ؤبانطخواز هةموو ه
زيادبوون و بةرةوثيَش ضووندان كارةكانى رِاطةياندنيش لة ؤذيان بةردةوام لة ثيَشبةوتيداية و ه    
 ؤبة  ،دا ية كاريَك بةكار ديَييَت لة طةيانةدنى ثةيامةكة ؤية بانطخوازى بة ئةمةك و وريا هةموو هؤب ،

ى يَة َليَبى طرنطى بيييةوة و توانيةويَتى ج  ؤلةم سةردةمةدا بانطخوازيَبى وةك عةمر خاليد رِ: منوونة 
كةةانى ئةةةم ؤيةةةكىَ لةةة ه ،رى جيهانةةدا ردا لةسةرتاسةةةؤي بباتةةةوة لةةةدَلى كةسةةانيَبى ز ؤخةة

نيَت و وتةاردان و  يةةكان و ئييتةةر  بةةكار هيَيةانى كةناَلةة فةزاي    ، صسةركةوتيةش بيَجطة لة ئيخال
 . ةش لة هةموو اليةكةوة ثةيوةندى ثيَوة دةكريَت و سوودى ََ وةردةطرييَت انكة بةم،ثةرِاونوسيية

 : سارا لة ئوسرتاليا و  تةوبةى كرد 
 ؤض دةكةةن بة  ؤَلةيةكى لوبيانى باوك موسوَلمان و دايك مةسيحية لة هةشةتاكاندا كة  ؤكييسارا    

بة هةر حاَليَك دةبيَةت   ،كيَشة دةكةويَتة نيَوان دايك و باوكيةوة و لةيةك جيا دةبيةوة  ،ئوسرتاليا 
ئيسةالم  من هيضم لةة  : ناوبراو لةبارةي تةوبة و هيدايةتيةوة دةَليَت  ،سارا خويَيدن تةواو دةكات 

جواناندا بةشةداريم   ى شاىيَوةك كضانى ترى ئةو وواَلتة سةرطةردان بووم و لة ثيَشربِك ،نةدةزانى 
شةطوزةرانية دةروونةى   ؤبةاَلم ئةو هةةموو رِابةواردن و خ   ،كرد لة نيوزلةندا و بةيةكةم دةرضووم 

ذيَةك رِيَةم لةة    ؤتةا رِ  ،هةستم بة بةختياري نةةدةكرد   ،هةميشة دَلةرِاوكيَم بوو  ،تيَراو نةدةكردم و
نةاردو، بةمةةش خةوا     ؤطرى وتار و قسةكانى بووم و ضةند نامةم بؤسايتى عةمر خاليد كةوت و ه

ستا و ميدةم دايةة كةة فيَةرى    ؤمام ؤكاتىَ كة بة تةواوى تةوبةشم كرد نامةم نارد ب.. هيدايةتى دام 



  

كةة بةةو    ؤتة  ؤو سةتايش بة   خواية طيةان هةةزاران هةةزار سةوثاس    .. دةستيويَي و نويَيكردن بووم 
 . سةرطةردانية سةرم نةنايةوة 

كةرد   ؤكةة ثزيشةبةكان ثشةبييييان بة     ،شةي بةوو   ؤري نةخايانةد تووشةي نةخ  ؤسارا ز.. بةَلىَ    
هةرضةةند رِيَةيةى سةةركةوتيى نةشةتةرطةريةكةى      ،دةركةوت تووشي شةيَرثةجنةى ميَشةك بةووة    

ش بةوو كةة ثةيَش ئةةوةى بزانةىَ      ؤر دَلخة ؤزي ببةةن و  ؤلةسةدا بيست بوو سارا رِازى بوو كة ب
سةتا  ؤمام ؤنةشتةرطةريةكةى نامةيةكى نةارد بة   ؤثيَش ئةوةى كة بربيَ ب.. شة تةوبةى كردبووؤنةخ

شةي نةةبووة كةة تةوبةةى     ؤشةة و بةتةةماى نةخ  ؤريَةك نةةيزانيوة نةخ  ؤوثيَى رِاطةياند كة بةهي  ج
كرد  ؤبةَلىَ نةشتةرطةرييان ب.. ببةن  ؤكردووةو، داواشى كرد ئةطةر خوا برديةوة دوعاى خيَري ب

رِشةت و داواى لةهةةموو    ؤستا عةةمر خاليةد فرميَسةبى بة    ؤية مامؤب ،ى دةرنةضوو يَو بةداخةوة ل
 ؤر ببةةن و دوعةاى خيَةري بة    ى لةسة(غائب)ئةوانة كرد كة سةردانى سايتةكةى دةكةن  نويَيى 

 . ذنامةى يةكطرتوو ؤرِ/ساَلى دةيةم ، /ذمارة. .ببةن 
 نةرم و نيانى بانطخوازان

ظ ليَةى  ؤبةهرةى خوا و بةخششيَبى طةورةية ئةطةر مةر   ،مةَلدا ؤنةرم و نيانىلةناو خيَزان و ك    
 ( . إذا أراد اهلل بأهل بيت خريًا ، أدخل عليهم الرفق)دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت  ،بةهرةوةر بيَت 

نةةرم و  .. بةةَلىَ  .. ئةوا نةرم و نيانيان ئةداتىَ  ئةطةر خوا ئريادةى خيَري بة ماَليَك هةبيَت/ واتة  
تةا دوا ثلةة   (خ.د)حةةزرةت   ،بة تايبةت لة بانطةوازدا  ،نيانى لةهةر شتيَبدا بيَت جوانى دةكات 

فبما رمحٍة منن اهلل لننت   ) خواى طةورة لةو بارةيةوة دةفةرمويَت ،دا ينةرم و نيان بوو لةطةلَ خةَلب
  ( ./آل عمران( )قلب النفضوا من حولكلم ، ولو كنت فظَا غليظ ال

ئةطةر توورِة و قسةة رِةمش و   ؤخ ،نةرم و نيانيت لةطةَلياندا  ؤي رِةمحةتى خواوةية كة تؤبة ه: واتة
 .. ئةوة هةموو لة دةورت باَلوةيان دةكرد  ،بىَبةزةيي بوويتاية 

 ضوار ئافر ت لة ئةرجةنتني
 :دا وتى  (االنبياء  بيوت) لة بةرنامةى جاسم املطوع شيَخ    

خةريك بوو ئيمامى مزطةوتةكة  ،نويَيكردن  ؤلَ لةثىَ هاتية مزطةوتى ئةرجةنتني بؤضوار ئافرةتى ثانت
لةة مزطةوتةكةيةدا ثيةاويَبى    (خ.د)ية ساردم كردةوة و ثيَمووت كة حةةزرةت  ؤب ،بيانباتة دةرةوة 

سةيرة و ثيَت طرانة ئةمانةة رِوويةان    ضي ثيَتؤب ؤئيرت ت ،دةشتةكى ميزى كردو ليَشي توورِة نةبوو 



  

خوا ئاطادارة ئةم ئافرةتانةة و هاوشةيَوةكانيان كةة هةاتن بةةرةو مزطةةوت و       .. تة ماَلى خوا ؤكرد
 . ئةرجةنتني دا نيَك موسوَلمان هةية لةؤستا مليئيَن لةطةَلدا كرا بوونة بانطخواز وبةنةرمى مامةَلةيا

 د ن د ان بانطخوازان طرنطى بة هةموو بوارَيكى ذي
.. ية بوونة ثيَشةوا و سةرداري جيهةان  ؤب ،موسوَلمانان طرنطيان بة هةموو اليةنيَبى ذيان دةدا     

زانةاى بةةناوبانط رِازيةش سةي      ،سي جَلةد تةفسةريي نووسةي     (الطربإ)كاتيَك زاناى بةناوبانط 
 . دى لةسةر زانستى ثزيشبى نووسيةلَةجمو
 ،بدةن بة هةموو بواريَبى زانست و هةموو اليةنيَبى ذيةان   جا بانطخوازانيش بةوةى كة طرنطى   

( حممةد ئيقبةال  )زاناى خواناسي هييدى . يان بةضاكى ببيين ؤَلى خؤيان ببةنةوة و رِؤدةتوانن جيَى خ
ذئةاواش  ؤراى هيَيا و توانى لة بريةة و بةاقي شارسةتانيةتى رِ   ؤذئاوادا دكتؤدةيان سالَ لةمةوبةر لة رِ

دةم ئةوةى لةيادبوو كة برِوادار بة برِواكةى طةةورةترة و لةثيَشةرتة لةة هةةموو     قوتار ببيَت و هةر
وال )مةطةر قورئان نافةةرمويَت   ،با هةرضي بيَت و هةر ثلةيةكى ببيَت  ،كةسيَك كة برِواى نةبيَت 

 . آل عمران  (مننيؤتهنوا والحتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم م
م بةدةسةت بهيَةيم و نةشةبم    ؤمن توانيم دةنبة طةةمنى خة  : دةَليَت داينراوةيةكؤحممد ئيقبال لة ه   

يشةتم و ضةوومة ئةاطرى    ؤخوا دةزانىَ من لةسةر رِضةى حةزرةتى ئيرباهيم رِ ،بةدواى رِاوضىيةوة 
مم ؤى دةرضووم و شةخسيةتى خة يَبة سةالمةتى ل ،م هةبوو ؤذئاواوة و متمانةم بة خؤشارستانيةتى رِ

نويَي  ،كة هةواى ساردى وةك  شيَر كاريطةر بوو  ،ر ساردى بةريتانيادا ؤلة زستانى زو ،رِاندؤنةد
 .. ( حماضرات اسالمية /ل..) و شةونويَيم نةفةوتاند

 شةويستى خوا و ثَيغةمبةر ؤبانطخواز و خ
خةوا و   ؤشةويستى بؤشيَ ،خؤشةويستيةية كة لة دَليا دةجؤي بانطخواز ئةو خؤئاشبراية دييةم    

يان هةر شتيَبيان تا دوا  ،يان ؤيان خ ،ئةطةر كةسانيَك مالَ و سامان .. كةى و برِواداران ثيَغةمبةرة
والذين آمنوا أشد حبًا ) ش دةوىَ ؤش بوىَ ، برِواداران و بانطخوازان لةوان زياتر خوايان خؤثلة خ

ي ئامةةاذةى ثيَةةدةكات و  ؤحةةةزرةت خةة  ،(خ.د)شةويسةةتى ثيَغةمبةةةريش  ؤخ. البقننرة ( هلل 
شرت ؤشي خؤكةستان برِوادارى تةواو نية  هةتا ميى لةمالَ و ميالَ و ثارة و سامان و لةخ:ةفةرمويَتد

 .. نةويَت 
ى قةةرةداغ  يَحاجي شيَخ حممدى شيَخ سةعيد كة لة طوندى بةةرد  :منوونةيةك لة كوردستانةوة 

ة دةطةيشةتة  ضى دوايى كردووة ، بةردةوام لة مزطةةوت بةانطى دةدا و كة   ؤدا ك لة ئازارى 



  

م و دايةك و بةاوكم   ؤخة )كةميَك دةوةستا و لةةذيَر ليَةوةوة دةيةووت     (أشهد أن حممدًا رسول اهلل)
 (أشهد أن حممندًا رسنول اهلل  )دووةم جار دةيووتةوة  ؤئييجا ب ،( بةقوربانت بني ئةى ثيَغةمبةرى خوا

و باوكم بةقوربانت بني  م و دايكؤخ)بةهةمان شيَوةى جاري يةكةم لةذيَر ليَوةوة بة نزمى دةيووت 
شةويستى كة ئةم ثياوة باشة لة دَليةا  ؤريَبة لةدةربرِييى خؤبة رِاستى ئةمة ج ،(ئةى ثيَغةمبةرى خوا

 . بووة 
 :منوونةيةك لة ميسرةوة 

يةكةةم   ؤواَلتى سجودية دةخمويَيد و بة كة لة : ية و دةَلىَ وتاربيَييَبى ميسرى ،شيَخ حممد حسان    
بةةاَلم ضةونبة بةشةةو     ،خيَرا ضووم زيارةتى ثيَغةمبةرى خةوا ببةةم    ،ة مةديية جار بةشةو طةيشتم

لةطةلَ برادةرةكامن طةيشتمة بةر دةرطايةك و  ،مزطةوتةكة دادةخرا و كاتةكةى مييش درةنط بوو 
خيَرا رِام كرد بةرةو دةرطايةةكى تةر بةةَلبو فرياببةةوم و      ،ثاسةوانيَك هاتة دةرةوة و داىخست 

كةضةى ئةةويش داخةرا بةة      ،م ببةم و سةاَلو لةة حةةزرةت ببةةم     ؤةوشةوة زيارةتى خخيَرا هةر ئ
لةةو   ،م دامةا و طريةام   ؤر دَلم لةخؤية دانيشتم و زؤب ،دةرطايةكى تريش بةهةمان شيَوة  ،رِوومدا

دَلةى ثةيَم سةووتا و بردمىيةة      ،كاتةدا ئةفسةريَك كة لةو دةرطاية هاتة دةرىَ و بةحاَلةكةى زانى 
وةسةتام و سةاَلوم ليَبةردو دَلةم ئةاوى      (خ.د)بةتاقي تةنها لةبةر ئارامطاى حةةزرةت دا  ذوورةوةو 
 . خواردةوة

 بانطخوازو ئاطري جطةر 
شش و ؤئاطري جطةر هةَليدةطريَ و دةيبات بةرةو هةولَ و ك ،بانطخوازى بة ئةمةك و رِاست      

لةةبارةى  ( ئةيب شةيداد  ) اءالدينبهقازى .. خةباتى بىَوضان و دةزانيَت كة ئةركى سةرشانى طرانة 
صالح الدين تةوبةيةكى ضاكى كرد لةة هةةموو شةتيَك كةة     : )ى هاورِيَيةوة دةَليَت(صالح الدين)

هةسةتى كةرد    ،شةىيةك هيَيةاو   ؤهةروةها وازى لة هةموو لةةززةت و خ  ،شةرع ياساغي كردبوو 
.. واردن و كةيف كردنةدا  كاريَبى مةزن دروستى كردووة كة ناطوجنىَ لةطةلَ رِاب ؤخواي طةورة ب

هةةر دةتةووت    ،بوو كة شاخ بةرطةةي نةةدةطرت و   ري قودسىؤصالح الدين خةميَبى ئةوةندة ز
شةويسةتيَبى  ؤيان دةتووت ئةافرةتيَبى جةةرط سةوتاوة و خ    ،شةى ون كردووة ؤكورِي جطةر ط
 .(لةكيس ضووة

 ( النوادر السلطانية /ل -الندوإ /حماضرات  /ل)  
.  



  

 ر و ئيمان د ضَيتةو زانس  بة
رةى  كةة كةنيسةة   ؤي ئةةو زوَلةم و ز  ؤبة ه ،جياكردنةوةى زانست و ئيمان  ؤر هةولَ درا بؤز   

رِاستة ثياوانى كةنيسة زانايانيان دةسةووتاند   ،دةيبرد لة زانايان لةسةدةكانى رِابردوودا لة ئةوروثا 
جياكردنةوةى ئيمان و زانست لةيةكرتى  ؤبةاَلم ئةمة ثاكانة نية ب ،لةسةر هةندىَ بريورِاى زانستى 

هةر زوو زانايانى بة وييدان بةبيَ دةمارطريي وتيان زانست بةبيَ ئيمان وةك باَليدةيةك واية كةة   ،و 
 . بيةوىَ بةيةك بالَ بفرِيَت كة ديارة ئةمةش ئةستةمة

 ،ذئاوا ؤةوتيى رِيشت و هةندىَ لةوانةى كة ضاويان بةشةوارة كةوتبوو بة ثيَشبؤذطارة رِؤئةو رِ   
ضةونبة   ،يةان نةضةووة سةةر    ؤر بؤبةةاَلم ز  ،ويستيان هةمان بةزم لة واَلتة ئيسالميةكاندا بييَيةةوة  

ر بةهيَزةوة سةةرى  ؤلةاليةكى تريشةوة رِابوونى ئيسالمى ز ،ئيسالم هةرطيز دذى زانست نةبووةو 
  .. كة ذيان بةبيَ ئيمان ماناى نية ذئاواش زانايان بةرةو ئيمان هاتيةوة و زانيانؤهةَلدايةوة و لة رِ

 : زاناى بةناوبانط باول ديفيز 
الري وةرطةرت  ؤن دؤدا جائيزةى يةةك ملية  لةساَلى( باول ديفيز) زاناى فيزياى بةناوبانط    

كة تيايةا دةيسةةمليَيىَ    ،(خ.دخ.د) (اهلل والفيزياء احلديث)لةسةر ثةرِاوةكةى 
.. ذى دوايةي و غةةيب دةضةسةثيَيىَ   ؤفيزياي نوىَ لة نةفسى بةشةردا بةرِوا بةةخوا و رِ   رِاستيةكانى

 ( . خ.خد.د)
 : زاناى ثاكستانى حممد عبدالسالم 

بةةوةى   ،بَلى وةرطرت لة فيزيادا ؤدا جائيزةى نزاناى ثاكستانى حممد عبدالسالم لةساَلى    
زىَ دابيىَ كة تيايةا  ؤوة توانى بريد( اجلسيمات وقرائيها)ةسةلةى َلييةوةى طرنطى كرد لة مؤكة ليَب

يسةى و  تهيَةزى كهرومغيا )دوو هيَزى سةرةكى لةم بوونةوةرةدا بةيةكةوة ببةستيَتةوة كة ئةةوانيش  
 ( . هيَزى ناوكى الوازة

 (ومن كل شنيٍء خلقننا زوجنني   )وورد بوونةوةم لة ئايةتى :وتى ،ثاش ئةوةى جائيزةكةى وةرطرت 
آينات قرآنينة يف مشنكاة    /ثةرِاوى. )َلييةوانةم و طةيشتمة ئةو ئةجنامة طرنطانة ؤي ئةو ليَبؤوة هبو

 ( . حيين احملجرإ.د -العلم 
 : ر الفريد كوروز ؤفيسؤثر
جيا ؤلؤنفرانسى جيؤئامادةى ك( ر الفريد كوروزؤفيسؤثر)جياى جيهانى ؤلؤزاناى بةناوبانطى جي    

: ى ثرسي يَشيَخ عبداجمليد زنداني ل ،ى مةليك عبدالجزيز ؤلة زانب(  ضعلوم األر) ليَيى ؤبوو لة ك



  

ي نيةوة  ؤجيا هي  رِاستى و زانستيَبتان الية لةسةر ئةوةى كة كاتى خؤلؤئيَوة وةك زاناى بواري جي
بةةَلىَ ئةةوة شةتيَبى    : وتةى  ،دورطةى عةرةب باخ و بيَستان و رِووبار بووة و دواتر بووة بة بيابان 

دة : وت يَةى شةيَخ عبداجمليةد ث   ،ى رِاببةين يَبةَلطة نةويستة لةالمان و رِاستيةكة ناتوانني لزانراو و 
كةة ئةةم فةرموودةيةةى فةةرمووة كةة موسةليم       (خ.د)طوىَ بطرة بزانة كىَ هةواَلى داوة بةة حممةد   

 ( .. التقوم الساعة حتن تعود أرض العرب مروجًا وأنهارا)رِيوايةتى كردووة 
: ئةويش بةريي كةردةوة و وتةى   .. ديَتةوة يَى رِاطةياندووة كة لة داهاتووش دا واى ليَكىَ ث ؤئاخ   

بة رِاستى سةرسةامى كةردم   )ى نووسي ؤئةويش بة دةستى خ ،م ؤبييوسة ب: ومت.. شتى بةرزى تياية 
ى زانسةتى نويَةوة لةةم    يَة كة ئيَمةة لةة ر   ،ئةو رِاستية زانستيانةى كة لة قورئان و سونيةت دا هةن 

يانة مةطةةر  يارتة ئةم زانؤنةطةيشت (خ.د)كة ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ حممد  ،زيومانةتةوة ؤةدا ددوايي
 (.. يةوة ى وةحىيَلة ر
نفرانسيَك دا زانايةكى دوور لة دييى ئةَلمانى ئاوا كارى تيَبةرا  ؤبةَلىَ لة دوو سةعات و نيوى ك   

العلننم طريننق ).. و نووسةةي رةى كةةة ئةةاوا تةةةعبريي لىَبةةردؤرِدرا بةةةو جةةؤضةةوونى طةةؤو رِاوب
 ( .الزنداني/االميان

 : موسوَلمانانى خوارووى ئةفريقيا 
: جيةادا دةَلةىَ  ؤلؤرِة لةة بةواري جي  ؤر زةغلول اليجار كةة زانايةةكى ميسةري و ثسةث    ؤفيسؤثرِ    
 ،لةسةر داواى موسوَلمانةكان و ماوةيةك لةاليان مامةوة  ،خوارووى ئةفريقيا ؤضووم ب ساَلى

لةو واَلتة جيةاوازى هةةبوو لةةنيَوان    .. دةدان لةضةند شويَييَبى جياوازدا  ؤةند وتاريَبم بذى ضؤرِ
ضيَشتخانة و ثاصي رِةش  ،شويَيى برِييى بليتى رِةش و سثي جيابوو  ،رِةش ثيَست و سثي ثيَستةكاندا 

بةوون و  ر ثةاك و تةةميز   ؤموسةوَلمانان ز  ،لةطةلَ ئةو هةموو ستةمةى كة دةكةرا   ،و سثي جيابوو 
دةيانزانى كة تةنها ئيسالمة جياوازى ناكات لة نيَوان كةس دا و فةزَلى  ،مزطةوتةكانيان ثاك بوون 

يةكى جوولةكةة  ؤلة زانب.. كةس نادا بةسةر كةس دا مةطةر بةوةى كة يةكيَبيان ثاريَزكارتر بيَت
ئيَةوة  : وتةى  ر بةةرِةقى قسةةى كةرد و   ؤذنيَةك هةسةتا ز   ،دروست بةوو   ؤوتارم دا و دواتر طفتوط

 . هتد  …رن و ؤئيَوة كار بةدةستةكانتان ديبتات ،ئيَوة ماف بة ئافرةت نادةن  ،دواكةوتوون 
كوةيت و موسةوَلمان بةوو ثةاش ئةةوةى      ؤثاش دوو سالَ هات ب ،مييش بةنةرمى وةالمم دايةوة    

 . دةركةوت  ؤرِاستيةكانى ب



  

دواى قسةكانى مةن رِةش ثيَسةتيَبى ضوارشةانة     ،يةكى دةوروبةرى جوهانسبيَرط وتارم دا يَلة د   
: ومت ،ى نةةدةن  يَة رِةكة خةةريك بةوو نةةهيََلن و ر   ؤهةَلسورِيَيةرانى ك ،هةستاو ويستى قسة ببات 

ئةةوة قةشةةى ديَبةيةة و دةترسةني بةةزميَك بييَتةةوة وهةَلةة ببةات         : دةطرن؟ وتيةان يَى ليَضي رِؤب
ثياوةكة هاتةة   ،رِىَيان دا و : بةَلىَ! ي دةويَت بابيَلىَ ى بدةن ضيَقةيياكة رِ: مييش ومت ،بةرامبةرت 
ثيَش وتارةكة كة : وتى ،نةكة و كةوتة قسةكردن و هةموو ئامادةبووانى خستةطريان ؤفؤالى مايبر

مةلَ و جياوازى نةةبوو لةنيَوانتانةدا و رِةش و سةثي و    ؤهةموو بةيةكةوة نويَيى ئيَوارةتان كرد بة ك
بة رِاستى من فيَري  ،ر كاري تيَبردم ؤئةو داةنة ز ،انى يةك وةستابوون طةورة و بضووك شان بةش

دةبييم كة  ةرؤطاوريَتى بووم لةخوارووى ئةفريقيا و ئةوةتا قةشةم لةم ناوضةيةدا و ئةو جياوازىية ز
يةة وا سةاَليَبة بريدةكةمةةوة و    ؤب ،دةكريَت لة نيَوان ومن و سثي ثيَستيَك دا ئةطةر قةشةش بيَةت  

م بةدواى بةرنامةيةكدا كة بةيةةك ضةاو سةةيري هةةموو ئادةميزاديَةك ببةات ، وا ئيَسةتا لةة         ويََل
ضةي  ؤمةان هةيةة كةة ب   ؤر طلةةييم لةة موسةوَلمانانى ئةةم دىَيةةى خ     ؤمن ز ،زاةوةو ؤئيسالمدا د

زة ناطةيةةنن بةة خةةَلبى ويَةلَ و سةةرطةردان  تةا       ؤبةسيطيَبى فراوانةوة ئةم ئيسةالمة بةةرزة ثةري   
 ..وة من دةمةوىَ موسوَلمان ببم  ب ،سةرفرازب

بةرا جةاريَ ثةلةمةكةة و    : ثةيَم وت : بةردةوام دةبيَ لةسةر قسةكانى و دةَلىَ( زةغلول اليجار)    
ديراسةى : وتى ،كةضي رِازى نةبوو  ،تا قةناعةتت زياتربيَت  ،َلييةوة ببة لةسةر ئيسالم ؤباشرت ليَب

أشنهد أن ال إلنه إال اهلل   )م رِادةطةيةةمن و  ؤمان بوونى خة تةواوم كردووة ولةهةموو دَلمةوة موسوَل
ر ؤبةدواى ئةويشدا دةيان كةسي تر موسوَلمان بوون و ئةو داةنة ز.. ( وأشهد أن حممدًا رسول اهلل

 ( .كةناَلى حمور/بةرنامةى اسالم بالحدود) كاريطةرى هةبوو لةسةريان و دلَ و دةروونيانى هةذاند 
 بانطخوازى منوونةيي

 ز غلول النجار/  كةم ية
يةكى ثاريَزطاى الغربية لة ميسر لةدايك بووة يَدا لة در زةغلول اليجار لةساَلي  ؤفيسؤثرِ    
ر ؤبةاوكى مةودةرِيس بةووةو ز    ،هةر لةمياَليةوة لةسةر دةستى باوكيا قورئانى لةبةةر كةردووةو    ،

يةة لةسةةر هةةموو    ؤب ،ببةات   خةمى بوو لةسةر رِةوشت و خووى ئيسالمى مياَلةكانى ثةةروةردة 
 .. نان خواردن وانةيةكى ثةروةردةيي كورتى داياون  ؤبوونةوةيةك بؤك
ز ي قاهرية و لةساَلي ؤليَيى زانياري زانبؤناغةكانى خويَيدنى برِي تا طةيشتة كؤزةغلول ق   

 . جيادا بةثلةى شةرف تةواو كرد و يةكةم بوو ؤلؤسي لة جيؤدا بةكالوري



  

كةةوت و ئةمةةش بةووة مايةةى     (برايةان )دا شويَيى قوتاَانةى رِابةوونى ئيسةالمى    الوىلةكاتى    
نةكرا بة  ؤلةبةرئةوةى لة برايان بوو لة زانب ،هةَلضيييى ي و تةنط ثيَؤبةربةرةكانىَ كردنى مريي ب

 ثيَةيج  ،دا كةاري كةرد و  يناضار لةضةند بةرِيَوةبةرايةتيةكى ميسر ،هةرضةندة يةكةميش بوو ( مجيد)
دواتةر ثيَةيج    ،و ( مركزى قومن حبوَ)نةوت و ثيَيج مانطيش لة  ى(صحاري)مثانياى ؤمانط لة ك

سةفات  ؤريَك سةركةوتوو بوو كة توانى كاريَك ببات فؤناوبراو بة ج ،سفات وؤسالَ لةكانةكانى ف
 ؤريَ بلةماوةى شةش مانطدا بةرهةم بيَت و بايي مليارةها جونةيهى ََ بييَ( ابو طرطور)لةكانةكانى 

 . دةرةوةى ووالت 
بةة  )  : كى يةكيَتى كريَباران وتىؤسةر ،سفات لةو كانانةوة ؤلة ئاهةنطى ناردنة دةرةوةى ف      

ئةوةى سةيرة ( .. رِاستى كةسايةتيةكمان الية كة توانيويةتى دَلى كريَبارةكان هةموو ببات بةيةك 
ى بدريَتىَ ، لةبةرئةوةى بةانطخواز بةوو لةة    لةجياتى ئةوةى دةستى رِيَزى ليَبيريَ و بةخشيشى ضاك

 ! كارةكةى دةركرا 
( عني الشةمس )ى ؤساَليَك لة زانب ؤب ،ر مبيَييَتةوة ؤزةغلول لةهي  كاريَبدا نةيان هيَشتووة ز      

ز خةوا دةرطةاى لةةم زانةا بةانطخوازة      لةسةاَلى  .. دةريةان كةرد    ؤدانرا و دوايش لة زانبة 
دامةزرانةدنى بةشةي    ؤب(  رياض) ةوة لة (آل سعود)ي ؤبانطبرا لة زانب بةناوبانطة كردةوة بةوةى

راى هيَيةا لةسةاَلى   ؤليةدن وة لةةوىَ دكتة    ؤلة سجوديةوة توانى بضيَ بة .. ية ؤجيا لةو زانبؤجيول
كةة   ،راكةةى  ؤئةوةى ثلةيةكى بةرزتري بةداتىَ دواى دكت ؤبيارد ب هةَلى ؤئييجا زانب ،ز دا 

كةضةي   ،ى يَة ى ويسةتيان ئاسةتةنط بهيَييةة رِ   ( بعثاتن ميسر ىةئيدار)  ،ا ئةمةش بةيةك كةس ئةدر
: يةكان و تةى  ميسرى ؤستاكةى كة زاواى شاذنى بةريتانيا بوو نامةيةكى هةرِةشة ئاميَزى نارد بؤمام
شةايانى ئةوةيةة كةة ئةةو ثلةة       ر زةغلول اليجار لة هةةموو كةةس زيةاتر   ؤطومانى تيا نية كة دكت)

( ى ليَبطرن ئةةوا هةي  قوتابيةةكى ميسةري لةمةةودوا وةرنةاطرين      يَجا ئةطةر رِ ، يةى بدريَتىَزانست
 .. و بيييَرن  يَىئةوانيش ناضاربوون دةست نةهيَيية رِ

ليدن و هةموو  ؤر زةغلول ويستى لة ميسرةوة بضيَ بؤدا كة دكتلةساَلى: دةستى قةدةر 
 ،يادريَيت سةفةر ببةيت ويَرِ ؤت: وت  يانيَمجامةلةيةكى سةفةرةكةى كرد كةضى لة دوا ساتدا ث

 ! رسجيد ؤة لة ث(جوازات )بةرِيَوةبةرى   كارةكةش الى
زانيان كة لةة   ،ماَلى ئةفسةرةكة لةمالَ نةبوو  ؤى براى بة ثةلة ضون ب( حممد)دكتور زةغلول و    

يش ثياوانةة  الى و ئةةو  ؤخةستةخانة بة  ؤخيَرا ضوون ب ،خةستةخانةية و ذنةكةى لةسةر ميالَ بوونة 



  

ذيانى بةخشيوة تةةوة بةة ذنةكةةم و     ؤمادام خواى طةورة ئةمرِ: فةرمانةكةى هةَلوةشاندةوة و وتى
  .. !(جاضي دةبيَت باببيَت  ،ش سةفةر ببةيت ؤئةبيَ ت ،بةسةالمةتى هةستاوةتةوة 

يةة  ؤب ،كةشةتيةكةش جووالبةوو    ،بةوو   جا لةبةرئةوةى سةفةرةكةى دكتور زةغلول بة كةشتى   
 ؤدةركرد و لةناوةرِاستى دةريادا زةغلوليةان طةيانةدة الى و ثةيةيةيان بة     ؤئةفسةرةكة بةلةميَبى ب

رِكردةوة و بةو شةوة سةركةوت و هةموو سةرنشييانى كةشتيةكة سةيريان دةكرد و اليان سةير ؤش
لةمة زياتر  يةك بة خةياَلمدا نةهاتووة هي  طةورةيي و بةرزى: ) دكتور لةم بارةيةوة دةَليَت.. بوو 

 ( . لة ذيامندا دةستم كةوتبىَ
ئاوا خواى طةورة لوتى دوذميانى رِابوونى ئيسالمى شباند و فةرمانةكةيان هةَلوةشايةوةو : بةَلىَ   
جيادا ضةواردة بابةةت و   ؤريش لةبواري جيولؤدكت.. بةدةست هيَيانى ثلةى بةرزتر  ؤر ضوو بؤدكت
راى داية لةة  ؤَلييةوةى دواى دكتؤليَب ؤى ب(مالةةز)ةى ش ثلؤَلييةوةى ثيَشبةش كرد و زانبؤليَب
(- )… 

باَلوى كردونةتةةوة و حةظةدة جةار ضةاث كراونةتةةوة و       ؤر زانبؤَلييةوةكانى دكتؤباس و ليَب    
 .. دا دانراوة يةد الثةرِةية لة مةحتةيف بةريتانيادطار كة شةش س ؤنوسخةيةكيش ب

دا و ي كوةيت لةسةاَلي  ؤجيادا لة زانبؤراندنى بةشي جيولر بةشداري كرد لة دامةزؤدكت   
جيةا لةهةةمان سةاَلدا    ؤلؤكى بةشي جيؤى وةرطرت و بوو بة سةر(استاذ ) دا ثلةى لةساَلي 

 ..ي كاليفورنياؤزانب ؤبوو ب( زائر)ستاى ؤدا مام()ساَليَبيش لة  ؤب.. و
َلييةةوةى  ؤليَب( )ر ؤشايانى باسة دكت…رد كارى ك ولةساَلى  ( قطر) ثاشان لة     

وزةى )و ( ن سالَؤكوةيت ثيَش شةش سةد ملي)وةك بابةتى  ،جيادا نوسيوة ؤلؤزانستى لةبواري جي
 (. نةوت لة سروشتدا)ة و ( ذيَر خاكى سجودى

و ( التطور من منظور اسالمي)لة بوارى ئيسالميش دا ضل بابةتى زانستى ثيَشبةش كردووة وةك    
( حل االسالم لكارثة التعليم)و ( قصة احلجر األسود يف الكعبة)و ( مفهوم علم اجليولوجيا يف القرآن)
و ( صور من حياة ماقبنل التنأريخ  )و ( اجلبال يف القرآن)لةوانة  ،ر دة ثةرِاوى هةية ؤدكت ،هتد .. و 
 . هتد  …و ( أزمة التعليم املعاصر)

را بةووة لةميسةر و   ؤاتر لة سي نامةةى ماجسةتيَر و دكتة   ئةمة بيَجطة لةوةى كة سةرثةرشتياري زي
شا و ضةند جةاريش  بيى دةرياى باكور كيَ ؤجى بؤلؤر يةكةم نةخشةى جيؤدكت ،واَلتانى خليج داو 

  .خةالت كراوة 



  

ى ميسةري و بةانقي   (فيصةل )و بةانقي  ( دبةي )ر بةشداري كردووة لة دامةزرانةدنى بةانقي   ؤدكت   
 .. كة لةدةستةى دامةزريَيةرانى دةزطاى خةيري ئيسالمى كوةيتى بوو  ئةمة بيَجطة لةوةى ،(تقوى)
ظاري ؤظار لة نيويورك و ثاريس و رِاويَيكاري زانستى طؤدةركردنى ضةندةها ط ؤر ئةندامة بؤدكت   

مةَلةةى  ؤئةمة بيَجطةة لةةوةى كةة ئةندامةة لةضةةندةها ك     ،ية كة لة هييدستان دةردةضيَ  ئيسالمى
 .. ر ضاالكانة كارةكانى رِادةثةرِيَييَت تياياندا ؤةوةدا كة زو دةر ؤزانستى ناوخ

ى زانستةكةيةوة توانى خزمةتيَبى بةاش بةة بانطةةوازى ئيسةالمى     يَزةغلول اليجار لةر.د ،بةَليَ    
واَلتى ميسر برايان و دةنطةى رِابةوونى ئيسةالمى    لةكاتيَبدا كة لة  ،ببات لةسةرتاسةري جيهاندا 

كانةةوة  ؤى زانبرِيَة  واَلتانى دةرةوة و لةة ئةم توانى ئةو دةنطة بطةيةنيَتة كرا بةئاطر و ئاسن كث دة
نيةت دا خزمةةتيَبى بةاش   واري ئيججازي زانسةتى قورئةان و سةو   بانطةوازةكةى باَلو بباتةوة و لةب

 .. ثيَشبةش ببات 
خ.د) : ئيَستاش سةرثةرشتياري ثةةاانطاى خويَيةدنى بااليةة لةة ئييطلتةةرة بةةناوى           

 ،را دةدات لةبوارةكانى ئيسةالمدا  ؤكة ماجستيَر و دكت(  خ.دخ.دخ.د
دا ذنى هيَيا ر لةساَلىؤشايانى باسة دكت ،( هتد  …ئازادى ئافرةت و،ئابوورى و ميَيوو )وةك 

ة رِةمحةةتى خةوا   وةرطرتةةوة و كورِةكةانى بة   يَو خوا دوو كورِى داية و هةر زووش ئةمانةتةكةى ل
 ( . نت. اسالم أون اليت .)ضوون 

 : ابو االعلى املودودي/ دوو م 
باوكى ابو االعلى ثاريَزةر بوو وازى لة كارةكةى هيَيا لةترسى ئةوةى كة بةةرطرى لةناهةةمش        

ى ؤببات و ماَلى حةرام بيَتة طريفانيةوة ، لةضوار ساَليةوة طرنطى دا بة كورِةكةةى  و لةطةةلَ خة   
ى ئيمام ماليبى ثىَ لةبةر كرد و ميةيووى ئيسةالم و   موطأ نويَيى جةماعةت و قورئان و  ؤربد بدةي

ابو االعلى بةضواردة ساَلى دواناوةنةدى تةةواو كةردو بةضةوارمانط     . باس دةكرد ؤهييدستانيشى ب
 ..توانى بةضاكى فريى زمانى ئييطليزى ببيَت 

ظارى ؤلَ ئةوةدا كةهةذارو نةدار بوو ، بةتاقى تةنها طناوبراو بانطخوازيَبى منوونةيى بوو ، لةطة    
 .ن ى دةردةكردو سةرثةرشتى ضاثى دةكردو ثاشان بة ثاسبيل باَلويشى دةكردةوة اترمجان القر

لة تةمةنى ثرِ بةرةكةتيدا سةدوضل ثةرِاوى نووسىو نزيبةى هةزار نامةشى ئارِاستةى طةورة ثياوان 
وانازامن كةس بةهيَيدةى ابو االعلى كاريطةةرى  : اليدوي دةَليَت ية ابواحلسن ؤو ناوداران كرد ، ب

 .هةبووبىَ لةسةر نةوةى نوىَ  



  

مةَلى ئيسالمى دامةزراندو ضةندجار بةندكرا و ضةةند سةاَليبى لةبةنداانةةدا    ؤدا ك لةساَلى 
 ..بردة سةر 

ارف نةاردمى كةة الى   كى عيَراقى عبدالسالم عة ؤجاريَك سةر: ليوا حممود شيت خةتاب دةَلىَ     
كةاريَبى  ؤبةدةم بةةرببىَ ، كةضةوومة الى مةةودودى و ثةيَم وت ب     ؤحبومةتى ثاكسةتانى هةةوَلى ب  

 ..بةنداانةى ثىَ باشرت بوو لةثارِانةوة لة حبومةت  ريَك قايل نةبوو ،ؤواهاتووم بةهي  ج
بةوو ، تةوانى   ر رِيَبخةراوى تةر   ؤمةودودى ئةندامى دامةزريَيةرى رابيتةةى عالةةمى ئيسةالمى و ز   

 ..الين بيَت لةبةردةم دوذميانى ئيسالمدا ؤبةربةستيَبى ث
ضى كيَشةو نارِةحةتيتان هةية ، بيبةسةنت  :لةيةكيَك لةوتة بةنرخةكانيدا  بة بانطخوازان دةَليَت     

رى بةانطخوازى  بة بةرديَبةوةو بيخةنة بيى دةرياوة تا سةةرقاَلتان نةةكات و دوورببةونةةوة لةةكا    
 (.اقرأ كةناَلى بةرنامةى أورامش ).ئيسالم وخزمةت بة

 سنوور  ئاينَيكى جيهانى بَى
ى يَة هةموو بةرةى ئادةمىية و هي  سيووريَك نةاتوانىَ رِ  ؤزى ئيسالم هةتاهةتايىية و بؤئايييى ثري    

تةة  ؤب ،شتيَبى ئةةم ئايييةة كردبيَتةةوة     ؤيان دَلى ب ،ى لة قورئان بووبيَت يَليَبطريَت و هةركةس طو
لةةبانط   يَىطةو  ،هةَلطةران بةشةاخ دا   ؤتايالند ب ؤئافرةتيَبى ئةمريبى دةضيَ ب.. يةى هيدايةتى ما

ئةةو  : ر زةغلول اليجةار دةَلةىَ  ؤفيسؤثرِ ،دةبيَ و ئةمةش بةرةو ئيسالمى ديَيىَ و موسوَلمان دةبيَت 
 ..كردم  ؤي بؤئافرةتة سةردانى كردم و باسي موسوَلمان بوونةكةى خ

دا نزيبةةى  ية ةوة لةم سيَ سةاَلةى دواي (التجريف باالسالم)ي بيبةى ؤيش بةهةييبةحر لة وواَلتى   
وةك زانييى زمانى بيةانى   ،كارى تايبةتة ؤديارة بانطةواز ثيَويستى بةه. هةزار بيانى موسوَلمان بوون 

 . سةر زمانة زييدووةكانى جيهان  ؤوة رطيَرِانى قورئان و ثةرِاوى تر ب ،و 
 سةر زمانى ئينطلريي  ؤئان بو رطَيِرانى قور

( يوسةف علةى  )لة دةيان سالَ لةمةوبةردا لة واَلتى هييدستان بازرطانيَبى موسوَلمان بةةناوى        
لةة خةوةكةىةدا كةورِيَبى دةبيَةت و كورِةكةةش       ،خةو دةبييىَ بة ذنةكةيةوة كة دووطيان بةووة  

كورِيَبةت  : ى دةَلةيَن يَث ،دةزانن  ثرسيار دةكات لةوانةى كة لةخةو ،لةباوةشي حةزرةتدا دةبيَت 
جةا وةك خةوا بيةةوىَ بةخةةو ئيشةارةتيَبى      .. و ئيسالم دةكات (خ.د)دةبيَت و خزمةت بةثيَغةمبةر 

 . كاريَبى مةزن  ؤبداتىَ و رِيَيمايي ببات ب



  

دا بةة  ية ر طرنطؤ، يوسةف عةةَ ز  ( عبداللةة  ) ثاش ماوةيةك كورِيَبيان بوو نةاوي نةا   ..بةَلىَ     
ثةيدا دةكةرد و   ؤستاي بؤةى مياَلةكةى و كةطةورة بوو خستية بةر خويَيدن و باشرتين مامثةروةرد

بةدةستهيَيانى برِوانامة لة بةةريتانيا و ئةةويش برِوانامةةى هيَيةا و ئييطليزىيةةكى بةاش        ؤنارديشي ب
ر ؤى و هاوسةرةكةى خزمةتيَبىباشي ئيسالميان كرد و ضةةند ثةةرِاويَبى نووسةي و ز   ؤخ ،فيَربوو 

تا هةموو كةس تيَى بطات وثاش  ،خةمىبوو كة ماناى ئايةتةكانى قورئان بة ئييطليزى ليَك بداتةوة 
سةر زمانى  ؤسى سالَ رِةنج و شةوخنونى توانيان بةو كارة هةسنت و بيبَ بةيةكةم وةرِطيَرِانى قورئان ب

 .. ئييطليزى كة لةاليةن موسوَلمانيَبةوة كرابيَت 
 : ظنط بي ئَير ر تىؤفيسؤثِر
لةةة شةسةةتةكاندا بةشةةداري كةةرد لةةة   ،ي تيَيسةةي ئةةةمريبىبوو ؤسةةتاى زانبةةؤنةةاوبراو مام    
لةبةرئةةةوةى : ر زةغلةةول اليجةار دةَلةىَ  ؤدكتة .. نفرانسةيَبدا لةةبارةى وةرطيَرِانةةى قورئانةةوة    ؤك
كةى ئةوةى سةرجنى رِاكيَشام وتارة ،طيَرِانى قورئانةوة بوو مييش ضووم رنفرانسةكة لةبارةى وةؤك
زيَبى بةةرزةوة باسةي   ؤبةهةسةت و سة   ،ر ئيَرظيط بوو كة ثياويَبى بةتةمةنى بة ويقار بوو ؤفيسؤثرِ

دا ناتوامن وشةة بهيَةيم كةة    يمن لةهةموو زمانى ئييطليز: و وتىوةرِطيَرِانى قورئانى كرد كة زةمحةتة 
 .. بدات  (ياأيها الذين آمنو اتقوا اهلل حق تقاته  )دةقاودةمش ماناى

نةديت  ثةيوة ؤتة : ر بةطةرمى ثيَشوازى ليَبردم و ليَم ثرسةي ؤالى و زؤاى وتارةكةى ضووم بدو    
ضةي واى  : ومت.. م و ذن و مياَلةكامن موسَلمان بةووين  ؤمن خ: وتىية بة ئيسالمةوة ؟ ئةويش  ضى

رام ئامادة دةكرد لةسةر زمانى ئيسةثانى سةةيرم   ؤمن نامةى دكت: وتى! لىَبردى موسوَلمان ببيت؟
زيةاتر   ؤبة  ،يةة ثةيوةنةديم كةرد بةة هةنةدىَ عةرةبةةوة       ؤب ،ر ووشةةى عةةرةبي تيايةة    ؤكة ز كرد

ية كةومتة ديراسةى قورئان تازيةاتر لةةزمانى   ؤب ،نةدةزانى ( صحايانوف)كةضي زمانى  ،شارةزابوون 
 ؤئةوةى كةس باسي ئيسةالمم بة   قورئان دَلى كةمةندكيَش كردم بةبىَ ،فصحاى عةرةبي شارةزاببم 

قورئانيشم وةرطيَرِايةة سةةر زمةانى     ،م و مالَ و مياَلم موسَلمان بووين ؤئيرت لةو ساتةوة خ ، ببات
 ،ئانيَبى وانةبوو كة بةضاكى وةرطيَرِدرابيَ لةاليةن موسوَلمانانةوة ضونبة بةرِاستى قور ،ئييطليزى 

 ؤج الثةرِة ثيَشةكى بى ئييطليزى بوو كة هةشتا و ثيَي(سةيل)ئةوةى لةبةردةستا بوو وةرِطيَرِانةكةى 
يديةةوة طومةان لةةدَليا دروسةت     ئةم ديية و دةيةةوىَ هةركةةس خويَ   ؤنووسيوةو بوختان دةكات ب

شةايانى باسةة   .. ر كة كردويةةتى  ؤزويريَبى زةئةمة بيَجطة لة دةستبارى ماناى ئايةت و ت ،ببات



  

ى قورسةةو ئيَسةتا   ةيةكبة زمانى شبسثري بوو كة ئييطليز شي (يوسف على عبداهلل)وةرطيَرِانةكةى 
 .. كةم كةس سوودى ليَوةردةطريَت 

 ؤى و مياَلةةكانى قوتاَانةيةةكى بانطةةوازبوون بة    ؤبة رِاستى ئيَةرظيط خة  : ر زةغلول دةَلىَؤدكت   
موسةوَلمانان   ؤتلةندة و وتةار بة  ؤئوسب ؤنارد تا بيَت ب ؤدا داوةتيامةم بية لةساَلىؤب ،ئيسالم 
م ثارةكة بدةم تا خيَةري زيةاترم   ؤحةز دةكةم خ: كانى داييةوةو وتىيتةبلكة طةيشت ثارةى ،بدات 

 .. دةست ببةويَت 
هةمش وابوو ئيَستا ئيَوة ثيَشةةواو   ،ر نووسنت ؤبةرِاستى موسوَلمانيية ز: داين وتىؤجا كة وتاري ب    

ى يَة ش تضل الوى خويَن طةرمم بدةنىَ كة جوان ثةيرِةوى ئيسةالم ببةةن و بةا   .. رِابةرى جيهان بن 
 . ن فةحتى عالةميان ثىَدةكةم ؤبزانن ض ،بطةن 
بةاَلم نووريَبتان ثىَية كة الى كةسي  ،ر بواردا دواكةوتوون ؤموسوَلمانيية رِاستة ئيَوة ئيَستا لةز   

ر ئيَةرظيط تائيَسةتا   ؤفيسة ؤشايانى باسة ثرِ.. تان ؤكدا بيَت بؤتر نية و دةتوانن وا ببةن كةدنيا بة ض
 . ئيسالم لة جيهاندا  ؤششة بؤهةولَ و كماوةو خةريبى 

 : ندى ؤموسوَلمان بوونى ثزيشكى ئيسثانى رافاييل ك
 خاوةنى عةةيادة و  ،ثزيشبيَبى ئيسثانى بوو ( ندىؤك)ر ؤدكت: ر زةغلول اليجار دةَلىَؤفيسؤثرِ     

 كةضةي  ،طريَتةةوة  بيَىكة كضةةكةى ببيَةت بةثزيشةك و ج   يدار هةوَلؤز ،ي بوو ؤخةستةخانةى خ
 .ىَ و مبريَت فةيةك دا وةربطةرِؤفيَردا لة لؤى شيَقةدةرى خوا وابوو كة لة ثيَشربِك

ى دةووت باوكةةة لةطةةةلَ  يَةةر شةةةو دةضةةووة خةةةوى بةةاوكى و ث   ؤدواى ئةةةم رِووداوة ز     
ى رِاست يَئةبيَ رِ ،ر ال سةيربوو ؤئةميش ئةم خةوةى ز.. ى رِاست بطرةبةر يَيةكتاثةرستةكاندابة و رِ

ى كةرد و هاوةَلةةكانى   ؤذىَ ضةوو سةةردانى زانبة   ؤيةة رِ ؤب  بةيَ ؟  و الى كةىَ  ن بةىَ ؤو ض بيَ ضى
هةاوةَلى موسةوَلمانى    ؤي دةركةوت كة كضةكةى لة زانبؤثاش ثرسياركردن ب ،كضةكةى بييى و

 .. وة بةتةمابوو  لةداهاتوودا موسوَلمان بوونةكةى رِابطةيةنىَ  ،هةبووة و موسوَلمان بووبوو 
حةةز دةكةات كةة     ،ر الى سةير دةبيَت و ؤندى شةو خةو بة كةعبةوة دةبييىَ و زؤوة كثاش ئة   

 ،بةوو  (رومان ؤعبدالصمد رومري)ية داوا لة هاوةَليَبى دةكات كة ناوى ؤب ،زيارةتى كةعبة ببات 
تا موسوَلمان نةبي نةاتوانى  : ى وتيَئةويش ث ،زيارةتى كةعبة  ؤضوون ب ؤئاسان ببات ب ؤتا كاري ب

 . زيارةتى كةعبة ؤب بضي



  

ى برادةريَبىيةوة لةجةدةوة كة خةسةتةخانةى هةةبوو داوةتيامةةى    يَئةمةش عبدالصمد لة ر ؤب
فيَةري ئيحةرام بةسةنت و عةومرةكردنى كةرد و       ،كاتيَةك طةيشةتة جةدة     ،نةدى  ؤر كؤدكت ؤنارد ب

هةةر  زيةارةتى كةعبةة و    ؤنةدى ضةوو بة   ؤر كؤثاش ئةمةة دكتة   ،ماركرد ؤي تؤموسوَلمان بوونى خ
ئةةوةى ئيَسةتة    ،سبحان اهلل : ئةوةندةى لةدوورةوة بييى ئةوةندة طريا خةريك بوو ببوريَتةوة و وتى

 .. دةيبييم ئةوةية كة لةخةوةكةمدا بيييومة 
ئيَةوة بةرِاسةتى   : ر طلةةيى كةرد و وتةى   ؤنةديم بييةى ز  ؤر كؤكة دكتة : ر زةغلول دةَلىَؤفيسؤثرِ   

هةموو ئةةوروثا   ؤتيَبدا ئيسثانيةكان دةتوانن ببية نويَيةرتان بلةكا ،ئيسثانياتان ثشت طوىَ خستووة 
 .. ئيسالم ؤو دةروازةيةكى طرنطة ب

ماَلةةكامنان   ،هةرضةندة ئيَستا هةي  لةئيسةالم نةازانني     ،ئةسلَ موسوَلمانني  ئيَمة بة: ئييجا وتى     
لةسةةر ئيسةالم سةزا دراون و     ئيَمة كاتى خوىَ باووباثريمان ،ى ناطةين يَئايةتى تيا هةَلواسراوة و ت

بةة  .. ريَت و كفن دةكريَةت و لةسةةر الى رِاسةت دةنيَةيريَت     ؤتائيَستاش مردوو لةالى ئيَمة دةش
 .. هاتووة ( كيدى)لةزاناى بةناوبانطى موسوَلمانةوة ( ندىؤك)رِاستى تةنانةت ناوى من 

ندى و عبدالصةمدى  ؤر كؤسة دكتشايانى با.. ى ئيسثانيةكاندا يَئيَوة هةقة بانطى خوا بدةنةوة بةطو
يان كردةوةو خزمةتيَبى موسوَلمانانيان ؤو خةستةخانةيان لةسةر حسابى خ ؤهاوةَلى ضوونة سةرايظ

 ( . بةرنامةى اسالم بال حدود.. )كرد كة بة دةوَلةتيش نةدةكرا 
 :  نر لة لةندؤفيسؤبوونى هةذد  ثِرموسوَلمان

كةة   ،يةكى لةندةن ؤزانب ؤوار سالَ لةمةوبةر بانط كرام بض: ر زةغلول اليجار دةَلىَؤفيسؤثرِ     
نةكان بةشةدارييان  ؤذهةالتياسة كؤر لة رِؤز ،قورئانةوة  ىنفرانسيَبدا لةبارةؤبةشداري ببةم لة ك

ي دةزطا سيخورِىيةكان ناردبوويةانن  ؤنة قيييَبيان لةدَلداية بةرامبةر ئيسالم و كاتى خؤكرد كة ك
 ..  وواَلتة ئيسالميةكان ؤب

سةاَليَك   ( – )ذهةالتياس كة تةمةنيان نزيبةى ؤري رِؤفيسؤنفرانسةكةدا هةذدة ثرِؤلة ك     
 . نفرانسةكةدا ثيَشبةش كران ؤي ئةو باسانةى كة لة كؤهةموو موسوَلمان بوون بةه ،دةبوو 

: مةةوة ومت ؤخ لةبةر ،ئةمشةو كة باسةكةم ئامادة دةكرد : رة طةجنانة وتىؤفيسؤيةكيَك لةو ثرِ     
يةك  دواىياكةوى ؟ لةضي دةترسي؟ ثاش تاووتوىَ ؤباشة ئةمة هةمش نىية ؟ دةى كة دةزانى هةقة ب

رِي و هةر شةوىَ ضووم ؤم طؤم يةكاليي كردةوةو خؤم دا برِيارم دا موسوَلمان مب و خؤلةنةفسي خ
 ..م رِاطةياند ؤلة مةركةزيَبى ئيسالمى موسوَلمان بوونى خ



  

 : مان ؤر ؤمريؤعبد الصمد ربوونى موسَلمان
الم كةة نةاوى    ؤساَليَبيان لة حةج بووم ، لة عةرةفة ثياويَك هات بة : ر زةغلول دةَليَت ؤدكت 

ش ؤساَلةكةشى لةطةلَ بوو كة هةموو قورئانى لةبةربوو، ثةاش خة   ؤعبدالصمد بوو، كورِة تةمةن ن
سةيقادا ،  ؤرِم لةة بةوارى م  ؤمن ئيسةثانيم وثسةث  : ى و وتى ؤبوونى خنى كةوتة باسى موسَلمانؤوض

سيقاى كالسيبى و هةر ثةرِاويَبم دةخويَيةدةوة باسةى   ؤَلييةوةيةك ئامادة ببةم لةسةر مؤويستم ليَب
دةوَلةمةند كردنةى باسةةكةم    ؤظن ، مييش ثيَم باش بووكة بؤسيقارة كانى دةكرد وةك بتهؤطةورة م

 . لييةوة ببةم لةسةر موةشةحاتى ئةندةلووسىؤليَب
ر باسةى ثيَغةمبةريشةى تيايةة الم    ؤوةشةحاتةوة يةكخواناسى فيَربووم و لةبةر ئةةوةى كةةز  لةمو    
طر بةوو ، وة  ؤرى هاتة رِىَ و خة ؤشةويست بوو ، ضونبة بةرِاستى ئةو كةسيَبة كة نارِةحةتى زؤخ

لةة   هاوين طةرِامةوة ماَلى باوكم.. زقاَليَك دانةبةزى لةبريورِاكةىؤسالَ  ت بة دريَيايى بيست و سىَ
ر رِيَزيةان  ؤوثاشان خانوويةكم بةكرىَ طرت لة طةةرِةكى موسةَلمانةكان كةة بةرِاسةتى ز    ( غرناطة)

يةة داوام كةرد   ؤر كةارى تيَةدةكردم ، ب  ؤليَدةطرمت و مييش طويَم دةطرت لة قورئانى مزطةوت و ز
مثيوتةةر  ؤك بةكهيَيةام و كاتيَة   ؤيان بة  عبدالباسنط بهيَين ،ئةوانيش كاسيَتيَبى  ؤليَيان كةكاسيَتيَبم ب

سةيقايةى لةة قورئانةدا هةيةة بةَلطةيةة لةسةةر       ؤم دةركةوت كة ئةو مؤَلييةوةم لةسةر كرد بؤليَب
 ..موعجيزةكةى 

ذيَةك  ؤر كارى تيَدةكردم ، تا رِؤبةيانيان زوو طويَم دةطرت لة قورئانى ثيَشيويَيى مزطةوت و ز    
موةشةةةحاتةوة و هةفتةيةةةك  ةبارةىلةة( تطننوان )نفرانسةةيَك هةيةةة لةشةةارىؤدراوسةةيَبامن وتيةةان ك

 ..دةخايةنيَت ، برِيارمان دا بةيةكةوة بة ئوتومبيلةكةى من بضني 
نفرانسةكة بةناو شاردا طةرِاين ، بانطى ئيَوارةى داو ، برادةرةكةامن ضةوون   ؤذ لة كؤثاش سىَ رِ    
خويَيةدنى   نويَةيو ميةيش بةثياسةة بةةدةورى مزطةوتةكةةدا دةسةوِرامةوة و قورئةان        ؤمزطةوت بؤب

ر طريةام  ؤشى هةذاندم و بةثةلة ضوومةوة ناو ئوتومبيلةكةةم و ز ؤثيَشيويَيى مزطةوتةكة هةست وه
ضةى بةووة ؟ ضةى قةةوماوة ؟     : كة برادةرةكامن هاتيةوةو بةو بيَتاقةتية مييان بييى ، ثرسياريان كرد ،

، ئةيرت ثيَبةةوة    اطنة غرنشةارى   ؤهي  نيةو دةمةويَت بة زووترين كةات بطةرِيَييةةوة بة   : مييش ومت 
 ..م رِاطةياند ؤوت و موسَلمان بوونى خةمزط ؤم شت و ضووم بؤييةوة و يةكسةر لةماَلةوة خاطةرِ



  

م ؤداييىَ كة خة ( ميحةيان ) حةج و ثاشان  ؤسةفريى سجودية كة بةمةى زانى دةعوةتى كردين ب    
يَةيم لةة دراسةات ئيسةالميداو     َةويَيني و تةوانيم ماجسةتيَر به   ( ام القرى ) ى ؤو هاوسةرم لة زانب

 ..هاوسةرةكةشم برِوانامةى لة ثةروةردةى ئيسالميدا هيَيا 
قاهريةولة ماَلمان مايةةوة ،   ؤالم بؤناوبراو جاريَك لة رِةمةزاندا هات ب: ر زةغلول دةَليَت ؤدكت    

..  ية ثارشيَو بييةيم كةثيَشةرت هةسةتاوةو خةةريبى شةةو نويَة       ؤشةو كة ضووم ئاطادارى ببةمةوة ب
كةخانةة ثيَشةوازيان ببةةم ، بييةيم ثيةاويَبى ئييطليةزى لةطةَلدايةة        ؤجاريَبى تريش كةضووم لة فرِ

قةاهرية   ؤكةذنةكةي ئيسثانى بوو ، وةتةنها لةماوةى ضةند سةعاتى طةشتةكةياندا لةة ئيسةثانياوة بة   
 ..توانيبووى موسَلمانيان ببات 

تةةوة و  ؤليَيى ديراسات ئيسالمى كردؤسبردم كة كى باؤو ب( شارقة ) ساَلى ثاريش بيييم لة      
ى ؤى سوودمةندن  ، ئةمةة بَيجطةة لةةوةى كةة ئيستطةشةيان هةيةةو بووةتةة هة        يَر لؤخةَلبيَبى ز

 ..         واَلتةدا  وموسَلمان بوونى خةَلبى وئيَستا نزيبةى   ملويَييَك موسَلمان هةية لة
 

 بانطةوازدا  ئان و بوونةو ر لةرخستنةِرووى ئايةتةكانى قو
 : تان وردبنةو ؤلة خ( )

ظ و ؤوردبوونةوة لة دةروونى مر..الذاريات  (ويف أنفسكم أفال تبصرون ) قورئان دةفةرمويَت     
 : منوونة ؤب ،ى ثةروةردطارظ دةبات بةرةو ئيمان و تيَطةيشنت لة دةسةالتؤثيَبهاتيى ئةندامةكانى ، مر

ى سةثَلةوة  يَة ذ دةذيةن و دواى ئةةوة دةمةرن و لةة ر    ؤست رِكة سوورةكان سةد و بيؤخرِ: يةكةم 
ن ؤدا دوو ملييزروويف ئاسايلةبارو ،ةكريَيةوة دةردةكريَية دةرةوةو خانةى نوىَ لةجيَيان دروست د

ئةم ذمارةيةش زيةاتر دةبيَةت    ،داو ةيةكدا بةرهةم دةهيَيريَت لة لةشكةى سوور لة ضركؤو نيو خرِ
نيَةةك رِيَبةةى دةخةةات كةةة نةةاوى ؤرمؤى ئةةةم بةرهةةةم هيَيانةةةش هرِيَةةية ،ئةطةةةر ثيَويسةةت ببةةات 

 .. ة (يتنيؤثؤئرييسر)
بةرهةةم هيَيةان    ،يشةنت دةبيَةت   ؤظ تووشي خويَن لةبةر رِؤكاتيَك لة رِووداو و كارةساتيَبدا مر     

كسجني كةم ببةات  ؤظ بةسةر شويَييَبى بةرزدا سةركةويَت و ئؤهةروةها كاتيَك مر.. زياد دةكات 
التصنميم يف  /  ل ..كسجني وةربطريَةت ؤرترين  ئؤا زكةى سوور زياتر بةرهةم دةهيَيريَت تؤخرِ

 ( . وةرطيَرِانى أورخان حممد على ،هارون حيين /الطبيعة



  

ى يَة لَ لةة ر ؤز و خة ؤتة  ؤظ نزيبةةى نيةو كيلة   ؤلَ هةية ولةساَليَبدا مرؤز و خؤلة هةوادا ت: دووةم 
 .  ؤو، ئةطةر شةست سالَ بيى دةكاتة نزيبةى سي كيل لووتيةوة بة هةناسةدان هةَلدةمييَت

ريَك دروست كةردووة كةة رِىَ   ؤَلة لووتى بة جؤز و خؤظ لةو تؤثاراستيى مر ؤثةروةردطاريش ب   
ي ثيمييةةوة  ؤئييجةا بةةه   ،ري هةناسة و سىيةكان ؤَلة بطريَ وكةمرتييى بطاتة ناو بؤز و خؤلةو ت

سوثاسةى   سةونيةتة يةة  ؤنى بةرطري برِيبةوو ديَيةةوة دةرةوة ، ب  لَ هيََلةكاؤز و خؤس و تؤئةطةر ظاير
 . خواى لةسةر ببريَ 

ن ؤر بة ؤن كردن هةية كةة نزيبةةى سةىَ هةةزار جة     ؤنةها خانةى بؤهةروةها لة لووت دا ملي     
نديشن واية ؤركئةمة بيَجطة لةوةى كة لووت وةك ئيَ.. دةكات يَلةيةكرتي جيا دةكاتةوةو هةستى ث

يةان سةارد بةوو وةك     ،ثلة ( )كة دةطاتة ( ربجى اخلالي)ى دةرةوة طةرم بوو وةك ئةطةر هةوا ،
ثلة ئةمةةش  (  -  )ئةوا لةضوار ضركةدا هةواكة طةرم بيَت يان سارد دةيبات بة  ،( سيربيا)
ويف انفسنكم أفنال   )وتنارى   -عبداحلميند القضناة   .د)  ..ئةوةى زيان بة سةىيةكان نةطةيةةنيَت   ؤب

 ( (. تبصرون
 :  كراو كانى خوادروست ؤسةرنج ِراكَيشان ب ( )
منني ويف خلقكم ومايبث من دابٍة ؤإن يف السماوات واألرض آليات لقوٍم م) قورئان دةفةرمويَت      

 .  /اجلاثية( آياٌت لقوٍم يوقنون 
سةةاَلتى  ر هةن دةربارةى طةةورةيي دة ؤبة رِاستى لة ئامسانةكان و زةويدا بةَلطة و نيشانةى ز: واتة

هةروةها لة دروستبردنى ئيَوةدا و لةو هةموو زييةدةوةرة   ،كةسانيَك كة برِوادارن  ؤثةروةردطار ب
بةَلطةة و   ،رانةى كة لةسةر زةوى و ذيَرزةوى و نةاو ئةاودا هةةن و باَلويةان دةكاتةةوة      ؤراوجؤج

 . هةية كةسانيَك كة دَلييان و باوةرِى دامةزراويان  ؤنيشانةن لةسةر دةسةاَلتى خوا ب
خلَق السماوات ِبَغرِي عمٍد َتَرونها ، وألقنن يف األرض رواسنَي أن َتمينَد بكنم     ) هةروةها دةفةرمويَت 

وبَث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماِء ماًء فأنبتنا فيها من كل زوٍج كريم ، هذا خلنق اهلل فنأروني   
  .لقمان ( ماذا خلق الذين ِمْن دونِه بِل الظاملوَن يف ضالٍل ُمبنْي

لةة زةويشةدا    ،تةان دةيبيةين   ؤَلةكةة بةضةاوى خ  ؤئامسانةكانى دروست كردووة بةةبيَ ك : واتة     
نةةوةكو  ( ضةندةها سوودى تريةان هةيةة  )كيَوةكانى دامةزراندووة كة لةنطةري زةويان رِاطرتووةو 

لةة   ،تةةوة  ؤدرةهةا زييةدةوةر و طيةان لةبةريشةى تيةادا باَلوكر     ؤج ،ذيَرةو ذوور بب و الرببيةةوة  



  

ةكةةَلك و جةوان   رةها رِووةك و طيوطياى هاوجووتى بةسوود و بؤج ،ئامسانيشةوة بارامنان باراند و
 . رِواند  دا ثىَيرِازاوةمان لة زةو

ضةيان   ،وةرن ثيشامن بدةن بزامن ئةوانى تر جطة لةو زاتةة   ،ئائةمةية دروست كراوةكانى خوا       
بةَلبو ستةمباران هةميشةة لةة طومرِاييةةكى     ،ست نةكردووة نةخيَر هيضيان درو ،دروستبردووة 

 . ئاشبرادان 
وخلنق كنل   )  خواى طةورة هةرضي دروستبردووة بةوثةرِي وردى و حيبمةتةوة بةدى هيَياوة     

لةييةوة بةَلطةيةة لةسةةر   ؤميَشوولة بةو وردى و بضةب : منوونة ؤب.  /الفرقان( شيء فقدره تقديرا 
إن اهلل اليستحي أن يضرب مثاًل مابعوضنًة فمنا   ) ية لةبارةيةوة دةفةرمويَت ؤار بدةسةاَلتى ثةروةردط

فوقها ، فأما الذيَن آمنوا فيعلموَن أنه احلق من َربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون مناذا أراد اهلل بهنذا   
   ( ./البقرة( )ضل به إال الفاسقنْيضل به كثريًا ويهدإ به كثريا ، وماُيمثال ، ُي
لةويش طةورةتر  ،بة رِاستى خوا نةنط نية بةاليةوة هةر منوونةيةك بهيَييَتةوة بة ميَشوولةيةك : واتة

جا ئةوانةةى باوةِريةان هيَيةاوة ئةةوة ضةاك دةزانةن ئةةم منوونةيةة ِراسةتة و لةاليةةن            ،يان بضوكرت 
و لةةم منوونةيةةدا ؟   بةو  خوا مةبةستى ضةى : باوةرِن دةَليَنيَئةوانةش كافر و ب ،ثةروةردطاريانةوةية 

ريَبةى تريشةى ثةىَ هيدايةةت و     ؤريَبةى ثةىَ طةومرِا دةكةات و ز    ؤز( خواى طةورةش دةفةرمويَت)
 .  رو ياخى و تاوانباران كةسي تر طومرِا ناكات ويَ الر و بةاَلم ديارة جطة لة ،رِييموويي دةكات 
  :مَيشوولة  

دةتوانيَةت   ،نيَضةريةكةى ديةارى دةكةات و     ىيَي نيزاميَبى هةستى تايبةتيةوة جؤميَشوولة بةه     
ئييجةةا كةلةسةةةر ثيَسةةت .. ي طةةةرمى لةشةةى نيَضةةريةكةوة بزانةةىَ لةكويَدايةةة ؤلةتاريبيةةدا بةةةه

دةنيشيَتةوةو كونى دةكات ماددةيةةك دةردةدات كةة تةخةديري خانةةكانى ثيَسةت دةكةات لةةو        
خديعنة   /ل)خويَيةكةة مبةةيَت    شويَيةدا و ثاشان دةكةويَتة خويَن ميين و هةةمان مةاددة نايةةَليَ   

 . (وةرطيَرِانى سليمان بايبارا  /هارون حيين/التطور
  :سةيري فِرينى باَلند  بكةن  

ن خواى طةةورة لةشةي وا   ؤباَليدة و فرِييةكةى كة ض ؤز سةرجنمان رِادةكيَشيَت بؤقورئانى ثري     
هةروةك  ،داناوة كة ذيانى ئاسان بيَت ؤى بدروستبردووة كة بةئامسانا بفرِيَت و نيزاميَبى تايبةتى وا

َلم َيَروا إا الطرِي فوَقُهم صافات ويقبضن ما ُيمسنكُهن إال النرمحُن إننُه ِبكنل شنيٍء      وأ) : دةفةرمويَت
ل دةفةرِن و باَلةةكانيان   ؤل ثة ؤئايا سةرجنى باَليدةيان نةداوة بةسةريانةوة ث: واتة.  (/امللك( )بصري



  

بة رِاستى ئةو  ،يدانة جطة لةخواى ميهرةبان كةس بةئامسانةوة رِاطرييان ناكات ئةو باَل ،ليَك دةنيَن 
 . زاتة بةهةموو شتيَك بيياية و هيضي ََ ون نابيَت و ضاوديَري هةموو دروست كراوةكانى دةكات 

ئةةوةى  ؤب( هةاواى )دوورطةةكانى   ؤوة بة (ئاالسبا)ض دةكات لة ؤك :ى ئاَلتونى (زةقزامش)باَليدةى 
ناضةارة ضةوار هةةزار     ،تر نية  دا دوورطةىيجا لةبةرئةوةى لة رِيَطاكة ،يا بةسةر بةريَت زستانى ت

مةتر بةيةك جار برِبيَت و نزيبةى دووسةةد و ثةةجنا هةةزار جةار بةاَل بةدات بةيةكةدا و ئةةم         ؤكيل
 .. سةعات دةخايةنيَت ( )طةشتةشي 

 ؤبة  ويةة   طرامى ضةةورى () كة ة رامط()ض كردندا ؤكيَشى ئةم باَليدةية لةسةرةتاى ك     
ئةم طةشتة حسابي ببةين دةبيةيني   ؤجا ئةطةر برِي ئةو وزةيةى ثيَويستيَتى ب ،وزة بةكاري دةهيَييَت 

 .. ئةوةى طةشتةكةى تةواو ببات ؤواتة دوانزة طرامى كةمة ب ،ثيَويستى بة هةشتا ودوو طرامة 
ن و بةوةش كةمرتين وزة سةرف دةكا و بفرِ( )خواى طةورة واى دروست كردوون كة بةشيَوةى 

نزيبةةى   ،واتة لةجياتى ئةةوةى وزةى ََ بربِيَةت    ،دةطةرِيَتةوة  ؤى وزةكةى بيَلةسةدا بيست و س
و ناكا و سوودى ليَوةرطريَت ( طوارى)حااَلتى  ؤشةش طرام ضةوريشى زياد دةبيَت كة دةتوانيَت ب

 .. (التصميم يف الطبيعة   ل )
 : كان  باَلي مَيروو 

التصنميم امليكنانيكي ألجنحنة    ) لةباسيَبدا بةةناوى  ( روبني ووتون)جى ئييطليزى ؤلؤزاناى باي     
ئةوةنةدة زيةاتر    ،بطةين لةكاري باَلي ميَرووةكان يَهةرضةند ضاكرت و زياتر ت: َليَتدا دة (احلشرات 

يَرووةكةان بةة ووردى   بةة رِاسةتى باَلةةكانى م   .. مةان  ؤدةردةكةةويَت ب يان تصميمى ورد و بةديقةت
وزيةاتر بتوانيَةت لةة      يَنكة بةئاسانى هةموو ثارضةكانى لةشي جبةولَ  نريَبؤو بة ج ندروست كراو

 . ( وةرطيَرِانى ئورخان حممد على ، هارون حيين/التصميم يف الطبيعة /ل )..هةوادا مبيَييَتةوة 
 :اليعسوب -ثووش بةقنة

وانىَ قةيي ببات و بيخاتةوة سةر لةشي ئةم وردةكاريىيةةى  ثووش بةقية ضوار باَلي هةية و نات     
كةة لةسةةر شةيَوةو ثيَبهاتةة و     ( سيبورسبى)بتةر ؤكةى هيَليبؤمثانياى فرِؤبرد لة كيباَلةكانى وا

 .. كةى طواستيةوة تصميم ببات ؤثتةر و فرِؤكةى هيَليبؤري كاركردنى باَلةكانى فرِؤج
مةاوةى   ؤَلييةوةى ثووش بةقية بؤهةستا بة ليَب ،وشتيةكان ى ويَيةطري دياردة سر(جيلز مارتن)    

دا يزى هةية و ئةتوانىَ لةوثةرِي خيَرايؤر ئاَلؤئةم زييدةوةرة  ئاليةتيَبى فرِييى ز: دوو سالَ و دةَليَت
بوةستىَ و ثاشان يةكسةر دةست بباتةوة بة فرِين بةثيَضةةوانةى  ئارِاسةتةيةوة و خيَرايشةي دةطاتةة     



  

ي بةدات بةة نيَضةريةكةيدا و بيبوريَييَتةةوة يةان      ؤيةة خة  دةتوانىَ بةةو خيَراي  ،دا و (سةعات/كم )
كةة وا   ،هةر ضاويَبيَشي ثيَك هاتووة لة سيَ هةزار هاويَيةةى جيةاواز   . ئييجا بيخوات  ،بيمريَييَت 

 . ر فراوان ببيينَ ؤدةكةن بواريَبى ز
ن سةالَ  ؤدووسةةد و ثةةجنا ميلة    ؤرِيَتةوة بنرتين ثووش بةقيةى بةبةرد بوو دةطةؤشايانى باسة ك     

التصنميم يف   /ل) دةشةبيَيىَ  ( تطنور )زى ؤئةمةش ثشةتى بةريد  ،يةوهةر وةكو ئيَستا كةلةمةوبةر 
 ( . الطبيعة

ئيَمةة تائيَسةتا لةة تاريبيةةكى     : ) دةَليَةت ( بيري بول غراسة)زاناى فةرِةنسي بواري طيانلةبةران     
زراوةتةةةوة لةةة ؤضةةونبة تائيَسةةتا يةةةك بةَلطةةة نةد( .. رووةكةةان تةةةواوداين لةةةبارةى ئةسةةَلى ميَ

 . ناغةكانى ثةرةسةندنى تيا دياربيَت ؤو ئةو ميَروانةى كة بوونةتة بةرد ق( متحجرات)
 : طيانلةبةرانيش ئوممةتن

ربهم  وما مْن دابٍة يف االرض والطائٍر يطرُي جبناحيه إال أمٌم أمثالكم مافرطنا يف الكتاب من شيٍء ثم إا)
حيشرون ، والذين َكذبوا بآياتنا صٌم وبكٌم يف الظلمات ، من يشنأ اهلُل يضنللُه ومنن يشنأ جيعلنه علنن       

 /االنعام( صرا  مستقيم
هي  زييدةوةر و طيانلةبةريَك نية بةسةر زةويدا برِوات وهي  باَليدةيةك نية بة باَلةةكانى  : واتة     

وةك ئيَةوة ، دَلييةابن هةي  شةتيَك نيةة ثشةت طويَمةان         بفرِيَت و ئةوانيش ئوممةت و طةليَك نةةبن 
دةكريَيةةوة   ؤلةمةودوا هةر هةةموو ئةوانةة كة    ،دا (لوح احملفوظ) خستبيَت لة ثةرِاوة تايبةتيةكةى 

َلةى ؤيان ت ،ي وةربطريَت ؤئةوةى دادطايي ببريَن و هةموو كةس مايف خؤب ،الى ثةروةردطاريان ؤب
 . رِةواى لىَبسةنريَت 

حةةمش نابيسةنت و، الَلةن    وكةرِن  ،وانةى كة برِوايان نةكردووة بةئايةت و فةرمانةكانى ئيَمة ئة     
بيَطومان ئةوةى خوا بيةويَت طومرِاى دةكات  ،لةناو تاريبيةكاندا ذيان بةسةردةبةن  ،حةمش ناَليَن و
ةويَت ش كةة بية  و ئةةوة ( ي هةةَلى بةياردوة  ؤضونبة دةستثيَشخةرة لةو بوارةدا و بةخواهيَشتى خ)

 ..دةااتة سةر رِيَبازى رِاست و رِةوا ( دايةت وةرطريَت هي) هيدايةتى بداو 
ضونبة كةىَ دةتةوانىَ هةةزار و ضةوار سةةد سةالَ        ،ي موعجزةيةكى طةورةية ؤخ ؤئةم ئايةتة ب     

ثةاش ئةةو    ؤئةةمرِ .. هةرضي طيانلةبةريَك هةية و هةرضي بةبالَ دةفرِيَةت ئوممةةتن    :لةمةوبةر بَليَ 
رِانى ئةةو بةوارة ثةاش    ؤثسةث  ،زانايان ئةةو رِاسةتية دةركةةوتووة     ىشش و رِةجنةؤةموو هةولَ و كه

هةةموو طيانلةبةةران و   : ضاوديَري و ديراسةى ساَلةهاى سةاَلي طيانلةبةةران و باَليةدةكان دةَلةيَن    



  

 ظؤشةويسةتىيةك هةيةة كةة مةر    ؤرة لةيةكرت طةيشنت و فيداكارى و خؤياندا جؤباَليدةكان لةناو خ
ديارة ئةو ئوممةتانةش هةريةكة و كاريَبى تايبةتى هةية و هاوسةنطىيةك  ،سةرسام دةبيَت لة ئاستيا 

 .. زرابيَتةوة يان نا ؤدةثاريَزن لةم سةر زةوىيةدا ئيرت د
لةةناوبردنى   ؤي لة واَلتى ضني برِياريان دا كة هةَلمةتيَبى نيشتمانى ببةن بؤكاتى خ: منوونة ؤب     
يان ؤكاتيَك بة خ ،و دانةويََلة دةخوات و زيان لة ئابوورى دةدات  ؤطواية ت ،زمان لةكةى بةسةؤض

يةة برِياريةان دا كةة    ؤب ،لةكة ؤر زيان بةخشرتبوون لةة ضة  ؤزانى كرم و ميَرووى وا ثةيدابوو كة ز
  .سروشت دا رِابطريَلةكة بدةنةوة تا هاوسةنطى لةؤى ضربوونؤبةزووترين كات هةوَلى زاوزىَ و ز

 : طةكانى مَيروولةى سثي لَؤم
ر ؤر ضرِدا دةذى و كاتيَك ذمارةيان زؤَلطةى زؤميَروولةى سثي طيانلةبةريَبى بضووكة و لة م     

سةيريش لةوةداية كة  ،هيَالنةكةيان ضةند مةتريَك لةسةر رِووى زةوى بةرزدةبيَتةوة  ،زياد دةكات 
  ..ئةوميَروولة كريَبارانةى ئةوة دروست دةكةن كويَرن 

 ،زاووزىَيةة   ىزة و، شاذنيَبيان هةية كة كةار ؤر ئاَلؤنيزام و ياساى هيَالنةى ميَروولةى سثي ز    
سةانتيمةتر و وةكةو   ()كاتيَك شاذنةكة تلقيح دةبيَت لةشي طةةورة دةبيَةت تةا دةطاتةة نزيبةةى      

مةَليَبى تايبةتى ؤش كطةراكاني ،ئالةتيَبى بةرهةم هيَيانى ليَديَت و ناتوانىَ جبوَليَت و طةرا دادةنيَت 
ذيَبةدا  ؤشاذن لةة رِ  ،لة ميَروولةكان طرنطيان ثىَ دةدةن و ثاكيان دةكةنةوة و خواردنيان دةدةنىَ 

 .. ن طةرا دادةنيَت ؤنزيبةى سيَ هةزار طةرا  و لة هةموو ذيانيشيدا نزيبةى دة ميل
بيَت و كاري دروست كردنى تةمةنى سيَ تا ضوار سالَ دة ،ميَروولةى كريَبار هةرضةندة كويَرة     

كةن و لةة ريَطةاى ئيشةاراتى    هيَالنةكةية و هةنديَبيشيان ضاوديَري طةرا و بيَضووةكان و شاذن دة
 .. دةطةن و يةكرتي ئاطادار دةكةن لةهاتيى دوذمن يَيةوة لة يةكرتي تكيمياي
وولةيةكى ثيا دةضةيَت و  هيَالنةكةيان بة تونيَلي باريك و تةسك بةدةرةوة دةبةسريَتةوة تةنها ميَر    

.. يانة يان نا ؤدا دةيياسيةوة كة لةخينةكةؤهةر ميَروولةيةك بيَتة ذوورةوة بة ب، ثاسةوانيشى هةية و 
بردن يميَروولة سةثىيةكانى تايبةةت بةة بةةرطر     ،ريَك يان هةر دوذمييَك ديَت ؤخكاتيَك ميَروولة 

سةةيةكى تايبةةتى لةلةشةياية كةة مةاددةى      رِووبةرِوويان دةبيةوة و هةر يةكة لةو ميَرووالنةةش كي 
ي طرذ دةكةات و ماددةيةةكى زةردى   ؤكيميايي تياية و كة دوذمن دةيطريَ ماسولبةكانى سبى خ

ي ثةاش  ؤذةهراوى دةردةكات كة زيان بة دوذمةن دةطةيةةنىَ و بةةدةركردنى ئةةو ماددةيةةش خة      
ولةة كريَبارةكةانيش   ر قةورس بةوو ناضةار ميَرو   ؤئةطةةر شةةرِةكةش ز   ،ماوةيةكى كةم دةمريَةت  



  

بةةخت  ؤفيةدايي وخ ةش منوونةةى ئةوثةةرِى طيان  كة بة رِاستى ئةمة .. بةشداري دةكةن لةشةرِةكةدا
 . النةدا ؤكردنة لةو ميَروولة بضب

رة ميَروولةية لة دارستانى ئيستوايي ماليزيا و خوارووى ئةفريقيا و خوارووى ئةمةريبادا ؤئةم ج    
 . (التصميم يف الطبيعة)دةذين 

 :هةنط و بةرطري كردن 
 ي ضزووةكةيةوة بة دوذميةوة ئةدات و ئازاري ثيَدةطةيةنيَت و بةمةةش  ؤئاشبراية هةنط بةه      
 . ي دةمريَت ؤخ

سةيَ دانةة لةةو     ،( بةتايبةةتى لةةيابان  )يةكىَ لة دوذميةكانى هةةنط زةردةواَلةةى طةورةيةة          
جةا كاتيَةك هةةنط دةزانةىَ     .. لة سيَ سةةعاتدا  زةردةواَلةية دةتوانن سيَ هةزار هةنط لةناوبةرن 

ثاراسةتيى   ؤرِيَطايةةكى تةر دةطريَتةبةةر بة     ،ضزووةكةى لةم شةرِةدا سوودى نيةة و كاريطةةر نيةة    
نيَبى تايبةت دةردةدةن كةة  ؤئةويش بةوةى كةكاتيَك ئةو زةردةوااَلنة هيَرِش دةهيَين ب.. شانةكةى 

نةى ئةوان ؤهةنطةكانيش هةست بةم ب ،ةنطةكة دةضن يةوة يةكرتي ئاطادار دةكةن و بةرةو جؤبةه
جةا لةبةرئةةوةى لةة     ،رِووبةرِووبوونةةوةى دوذمةن    ؤدةكةن و نزيبةى ثيَيج سةد هةنطيان ديَن ب

ئةوا هةموو بةيةكةوة بة باَلةةفرِكىَ ثلةةى طةةرمى ئةةو ناوضةةية       ،شةرِةكةدا ثيَوةدان سوودى نية 
رةش زةردةواَلةكان دةمرن ؤى سةدى و بةم طةرمىية زنزيبةى ضل و هةشت ثلة ؤبةرزدةكةنةوة ب

  (.ل/ميمالتص)
 : بةز يي و ميهر بانى لةناو طيانلةبةراندا 

ة و بةزةيي و ميهرةبانيةكةى كة سةد بةشة ، يةك بةشي لةسةر (رحيم)و ( رمحان)خواى طةورة     
 ؤةزةيي و ميهرةبانيةان هةيةة بة   ز و بة ؤي ئةو بةشة ميهرةبانيةوة طيانلةبةران سؤبةه ،دا داناوة يزةو

جعل اهلل الرمحة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعني )دةفةرمويَت  (خ.د)حةزرةت  ،بيَضووةكانيان 
، وأنزل يف األرض جزءًا واحدًا فمن ذلك اجلزء ترتاحم اخلالئق ، حتن ترفع الدابة حافرها عن ولدها 

 .. مسلم وخبارإ  ( خشية أن تصيبه
يةكةم كةسة كة طرنطى ثيَدان و ضاوديَري ميَةروو  ( أدولف مودر)يدةوةرزانى سويدى زاناى زي    

لةكاتيَبدا كة ديراسةةى دةكةرد لةسةةر     ،دا لةساَلى  ،بيَضوةكانيان  ؤزيةوة بؤحةشةراتى د
يةى ئةو ميَرووة لةسةر هيَلبةكةةى دادةنيشةيَ   يَي دةركةوت كة مؤب ،و (املدرع االوربي)ميَرووى 



  

ر ؤي و هيَلبةةكانى ز ؤةوةى هي  َوا و َواتةوة و ئةطةر دوذمييَبةيش نزيةك بيَتةةوة لةةخ    ئ بةبىَ
 . بةطييا دةضيَتةوة  بةتوندى

ئةوةى ؤئةدا بةيةكدا و سواري ثشتى دوذميةكةى دةبيَت ب ش باَلةكانى(دانتيال)هةروةها ميَرووى    
 ،ةش دا كة دوذميةكة سةرقالَ دةبيَجا لةو كات ،ةكانى (يرقات)بيَزارى ببات و دوورى َاتةوة لة 

ى يةكةةش لةةم بةةرطر   يَرجةار م ؤز ،يان دةشارنةوة لةة طةاَليةكةدا   ؤةكانى دةضن خ(يرقات)خيَرا 
 ( .  التضحيةل)رِزطار دةكات  كردنةدا تيادةضيَت و بةمةش وةضةكانى

كةنىَ و طةرايةكى تيا ضاَليَك هةَلدة( النحل الربإ احلفار)ى دةَليَن يَكة ث ،ريَك هةنطيش هةية ؤج   
ر ذيرانة طَلة هةَلبةنراوةكة دوور دةخاتةوةو ثاشان كوللةيةك يان حةشةةرةيةكى تةر   ؤدادةنىَ و ز

ريَك هةسةتى  ؤشيَتةوة بةجؤدةثيدةنىَ و دايدةطريَ و تةخديري دةكات و دةيهيَيىَ الى طةراكةوة دا
ي و بةمةةش ئةةو   ؤشي خؤديَتةوة هكاتيَك طةراكة دةتروكىَ وديَتة دةريَ كوللةكةش  ،ةكريَت يَيث

ميَرووة تازة لةدايك بووة خواردنيَبى تةرِوتازةى دةست دةكةةويَت و ماوةيةةك لةسةةري دةذي و    
  .. (التضحية /ل.. ) دوايي ديَتة دةرةوة 

هةنديَك باَليدةش لةكاتى نزيك بوونةوةى دوذميدا دةنطىَ دةردةكات وةك فيشبةى مار و باَلى    
فليمةى  ) (التضنحية  /ل). تا دوذميةكةةى برتسةيَيىَ و نةةويَرىَ نزيةك ببةويَتةةوة       دةدا بةيةكدا

 . ( ئارا  /التضحية عند احليوانات بالذكراوى ؤد
 : ر ؤبةتريقي ئيمربات

 ،ر ساردى سةختدا وؤلةكةش و هةوايةكى ز ،رة بةتريقة لة بةستةَلةكى خواروو دةذى ؤئةم ج    
يةكةةش يةةك   يَم ،زييةةوةى جيَطايةةكى طوجنةاو    ؤد ؤن بؤمةتر دةرِؤدا ضةندةها كيليَلةكاتى زاووز

كاتيَبيش هيَلبةكةة دةكةات    ،سةرف دةكات  ؤي بؤربةى ووزة و تواناى خؤهيَلبة دةكات كة ز
لَ وبةةفري  ؤدةنىَ و نايةةَلىَ سةةه  ية دا داييةكسةر نيَرةكة دةااتة سةر قاضي و لةنيَوان قةاض و سةب  

دايبةكةةةش دةرِوات دةطةةةرِيَ بةةةدواى  ،ةكةى ََ ديَتةةة دةريَ تابيَضةةوو ،سةةةرزةوى بةرببةةةوىَ 
 .. ي ثةيدا بباتةوة ؤخواردندا و هةولَ دةدات تيَربيَت و هيَزو تواناى خ

كةة بيةةوىَ    ،يةك نةةبيَ  ر ثيَويستؤز ؤي ناجوَلىَ مةطةر بؤضوار مانطىَ لةشويَيى خ ؤنيَرةكةش ب    
ي ؤيةك بةكاري دةهيَيىَ و هاوسةنطى خة كورسةسةر كلبى ثشوودةدات كة وةك ثشووش بدات ل
 .. ثيَ رِادةطريَ 



  

شايانى باسة لةو ضةند مانطةشدا هي  ناخوات ، كة دايبةكةش خةواردنى باشةي دةسةتبةوت         
ثاشان نيَرةكة هةر دةميَييَتةةوة   ،دةطةرِيَتةوة الى نيَرةكةو بيَضووةكةي و خواردن دةدا بةبيَضووةكة 

تيَركردن  ؤثةيةداكردنى خةواردن و خة    ؤذى تر و ئييجا دةضيَتة الى دةرياوة بة ؤضاوديَري تا دة رِ ؤب
 لوتبةىوة  ،دانة بة بيَضوو  رترين طرنطىؤكة ئةمةش ز  ،نةخوارد ىضوار مانط هيضئةوةى ثاش 

  ( .التضحية /ل)ة هةية انزة كة الى ئةو طيانلةبةرؤميهرةبانى و بةزةيي و س
 : نةعامة و سَيبةركردن 

ر لةة طيانلةبةةرانى ئةةو    ؤيةة ز ؤب ،رة لةة ئةةفريقيادا   ؤر  طةةرمايى ز ؤشبراية كة تيشبى خة ئا    
ي و ؤكةضي نةعامة بة لةشي خ ،رة ؤثاراسنت لةو طةرما زؤخ ؤكيشوةرة دةضية شويَيى سيَبةرةوة ب

 ر طةرمايان ببيَةت ، كةة ئةمةةش   ؤهيَلبةكان و بيَضووةكانى دةكات و نايةَلىَ ز ؤباَلةكانى سيَبةر ب
 . بيَضوو  ؤنيشانةى ئةوثةرِي طيان فيدايىية ب

 : هاوكاري لةنَيوان طيانلةبةراندا 
ريان بةيةكةوة دةذين و هاوكاري يةكرتي دةكةن و يةكرتي ئاطةادار دةكةنةةوة   ؤطيانلةبةران ز    

لفيييَةك لةسةةر ئةوةيةة بيَضةووى ببيَةت ،      ؤكاتيَةك د .. لةهةر مةترسيةك كةة رِوويةان تىَببةات    
يةى تر لةطةَليا هاوكاريَتى و ضةاوديَري دةكةات و ثاشةان بةة هةةموويان خزمةةت و       يَبى ملفيييَؤد

 . (التصميم يف الطبيعة - ل)مةلَ بةيةكةوة دذين ؤلفيية بضوكةكان دةكةن و بة كؤضاوديَري د
  :(كينيث ووكر) تَيبينيةكانى    

مةاركردنى ئةةوةى كةة دةيبييةى و     ؤوتة تئةم زانا بةناوبانطة طةشتيَبى كرد بة ئةفريقيادا و كة      
مةَليَك ئاسك و كةرى ؤم بيييم كة كؤذهةاَلتى ئةفةريقيا بةضاوى خؤثيَش ضةند ساَليَك لة رِ: دةَليَ

ريَك كةة  ؤبةةج  ،دا (هةايتى )وةحشي بةيةكةوة بوون و هاوكاري يةكرتيان دةكرد لةة دةشةتةكانى   
ةكة و هةر ئةوةنةدة هةسةتى بةشةتيَك ببردايةة     ضاوديَري كردنى ناوض ؤيان دادةنا بؤيةكيَبيان لةخ

 .. هةموانى ئاطاداردةكردةوة 
 و ضةاوى كةزة  ضةونبة فيةل    ،كة هاوكاري يةكرتيان دةكةرد   ،هةروةها فيل و زةرِافةشم بييى     
بةةملى بةةرز و    شزةرافةة  ،ي طوىَيةكانيةوة زياتر هةست بة نزيك بوونةوةى دوذمن دةكاتؤبةه

ية زةرِافةكان هةةر شةتيَبيان ببيييايةة لةةدوورةوة فيلةةكانيان      ؤب ،دةبييىَ ضاوى تييى باشرت دوذمن 
 ..ئاطادار دةكردةوة 



  

ريَك لةسةةر ثشةتى بيَةت    ؤنيش باَليدةيةك لةسةر ثشتى دةنيشيَتةوة هةر مشةخ(وحيد القرن)      
دةاوات و بةمةش هاوكارى يةةكرتي دةكةةن و هةةر باَليدةكةةش هةسةت بةة دوذمييَةك ببةات         

 /ل. )ةكة ئاطادار دةكاتةوة تا رِاببات و دوور ببةويَتةوة (وحيد القرن)بى ليَوة ديَت و دةنطيَ
 ( ./مصطفن الستيتن/ هارون حييى ، وةرطيَرِانى/التضحية عند احليوان

 : طيانلةبةران  ؤبةرنامةى خوا ب  
 ،دةردةخات  ؤةو رِاستيةمان بوثيَبى ذيانيان ئةَلسووكةوتى طيانلةبةران و رِيَبوردبوونةوة لة ه     

وان بةنةخشةة و ثالنيَبةى تايبةةت دةذيةن تةا      هةموان دانةاوةو هةةم   ؤكة خواى طةورة بةرنامةى ب
قورئةان لةةبارةى هةنطةةوة     ،مانةوةو بةةردةوام بةوون    ؤبةرطرى ببةن لةتياضوون و هةولَ بدةن ب

 : دةفةرمويَت 
ثنم كلني منن كنل      ،تًا ومَن الشجِر و نا َيعرشنون   وأوحن ربك إا النحِل أن اختذإ من اجلباِل بيو) 

الثمرات فاسلكي سُبَل َربك ُذُلال خيرج من بطونها شراٌب خمتلٌف ألوانه فيه شنفاء للنناس إن يف ذلنك    
  ./النحل( آلية ِلقوٍم َيَتفكروْن 

جيَطة هةنط كة ؤنيطا و ئيلهامي كردووة ب( ئةى ئييسان ، (خ.د)ئةى حممد ) ؤثةروةردطاري ت: واتة
هةةروةها لةة كةلةبةةري درةختةةكان و لةةو       ،ي ساز ببات لةكون و كةةليَيى ضةياكاندا   ؤخ ؤب

لةوةودوا فيَرمان كردووة كة لة هةةموو بةةروبووم و    ،ي ئامادة دةكات ؤشويَيانةى كة ئادةميزاد ب
ي ؤئةو نةخشانةى كة ثةةروةردطارت بة  : شيلةى طولَ وشتى بةسوود َوات و ثيَمان رِاطةياندووة 

لة دروست كردنى شانةو ميييى شيلة و دروست كردنى )  ،كيَشاويت بة ملبةضيةوة ئةجنامى بدة 
جةا لةناوسةبى ئةةو     ،( هتةد ..هةنطوين و ثوورةدان بةدةوري شةاذندا و بةةخيَوكردنى طةةراكان    

 ،شةي خةةَلبى   ؤر نةخؤز ؤهةنطانةوة شلةيةكى رِةنط جياواز ديَتة دةرةوة كةة شةيفاى تيَدايةة بة    
 ..كةسانيَك بريببةنةوة  ؤاستى ئالةمةشدا بةَلطة و نيشانةى بةهيَز هةية ببةرِ
  :كةوتى طيانلةبةران زى داروين و هةَلسوؤبريد 

ماددة ثةرستان و دوذميةانى   ،زى ثةرةسةندنى رِاطةياند ؤثيَش سةد و ثةجنا سالَ كة داروين بريد     
كانةوة ، بةالم ثةاش  ؤاو بةرنامةى قوتاَانة و زانبش كرد ودنيايان ثرِكرد و خراية نؤئاين دَليان ثيَخ

ريَك كة ئيَستا لةة  ؤزة هةرةسي هيَيا بة جؤضةند ساَليَك وردةوردة رِاستيةكان دةركةوتن و ئةو بريد
 .. ى ثيَيادريَت يَضةند وياليةتيَبى ئةمريبادا ناخويَيريَت و هي  طو



  

ئةةو رِةفتةار و هةَلسةوكةوتة غةريزيةةى     زةى هةةرةس ثيَهيَيةا   ؤيانةةى كةة ئةةو بةريد    ؤيةكىَ لةو ه
 : ي دةَليَت ؤئةوةتا داروين خ ،كة تةنانةت دارونيشي سةرسام كردبوو  ،طيانلةبةران بوو 

أغلب الغرائز متتاز بتأثري بالغ وتثري درجة كبرية من احلنرية ، وكيفينة نشنوءها وتطورهنا رمبنا تبندو       )
  .التضحية  /ل( لقارىء نظريتن كافية لدم نظرييت من األساس

ى وا يَى سةرسورِمانة و وردبوونةوة ليَن جؤئةوةتا داروين دان دةنىَ بةمةسةلةى غرائزدا كة ض     
 . ى نةميَيىَ و لةبيةرِةتةوة هةرةسي ثيَ بهيَييَت يَزة برِواى ثؤدةكات كة خويَيةري ئةو بريد

ا  السنلوكية الغريزينة بنالطبع    إنه خلطأ كبري أن نتحدَ عن فرضية اكتساب األمنن )هةروةها دةَليَت 
وتوريثها إا أجيال الحقة ، الننا كما نعلم هناك غرائز حمرية للغاية كتلك اليت عنند النمنل أو النحنل    

 (. هةمان سةرضاوة /ل( ) والميكن أكتسابها بالطبع
ةَلس و هةَلةيةكى طةورةية كة باس لةو طراانة ببةين كةة ئةةو رِةفتةار و هة    : ليَرةشدا دةَليَ      

ريزية سةرسورِهيَيةرانة ، وةك ئةوةى كة الى ميَروولةة و هةةنط  هةيةة بةة ثةرةسةةندن      ةكةوتة غ
 . وردةوردة ثةيدا بووبيَ 

 : زينةو كان ِراستيةكان د سةملَينن ؤد
َلييةةوة خةةرج   ؤديراسةة و طةةرِان و ليَب   ؤالر بة ؤهةوَلى زانايةان بةردةوامةة و بةةمليارةها د        

ضةونبة دةبوايةة   .. زى دارويةن  ؤزييةوةكان بوونةتة مايةى هةرةسهيَيانى بريدؤلة در ؤدةكريَت و ز
زرانايةتةةوة كةة   ؤنةها سالَ لةمةوبةر ئةو طيانلةبةرانةة بد ؤملي ؤزييةوانةدا كة دةطةرِيَتةوة بؤلةو د

شةى زييةوةى جييات و كيَؤهةروةها د ،حاَلةتيَبى تر  ؤرِاون بؤثةرةيان سةندووةو لةحاَلةتيَبةوة ط
دا بةةدةمى ئةوانةةى كةةدواى ئةةو      ر رِاستى تر كة جاران نةةدةزانرا قةورِى  ؤو ز (طفرات)بازدان 
 .ضوونانة كةوتبوون ؤبريوب

 :زراونةتةوة ؤلةو بةبةردبوانةى د 
ن ساَليَك لةمةوبةر و ديارة كةة هةةنط   ؤضةند ملي ؤبة بةردبوويةكى هةنطيَك كة دةطةرِيَتةوة ب-

 . ى بووة ؤريَية هةروةك خثيَش ئةو هةموو ماوة د
ن سةاَلة و هةةروةكو   ؤملية ()كة تةمةةنى بةبةةردبووة كةة    ( التيني)بة بةردبوويةكى ميَشى  -

 . ئةمانةى ئيَستا واية 
ن سالَ لةمةوبةر و هةروةك ؤسةد ملي ؤزراوةتة كة دةطةرِيَتةوة بؤبةبةردبوويةكى ميَروولةيةك د -

 ( . تطورخديعة ال /ل)ميَروولةى ئيَستاية 



  

ن سةالَ  ؤملي() ؤزرايةوة كة بووة بةبةرد و دةطةرِيَتةوة بؤد( كوالكانث ) ري ؤيةكى جماس -
 ةوة ضةند جار رِاو كراوة لةاليةن ماسى()ر ماسي لةساَلي ؤلةكاتيَبدا لةهةمان ج ،لةمةوبةر 
 . ( هةمان سةرضاوة /ل ) طرانةوة
 وزريَتةةوة  ؤدةد( متحجرات)رِاست بيَ ئةوا لةداهاتوودا  زةكةمؤئةطةر بريد: داروين دةيووت     

زييةةوةكان  ؤكةضةي وادةرنةضةوو د  .. ئةو طيانلةبةرانة دةرئةكةون تيايانا كةة ثةةرةيان سةةندووة    
سةملانديان كة ئةو طيانلةبةرانة ثةرةيان نةسةةندووةو لةةثرِ ثةيةدا بةوون و هةةر بةهةةمان شةيَوةى        

دانى ثيادةنىَ و هةةروةها  ( ديريك اجر)راتى ئييطليزى بةناوبانط ئةمةش زاناى متحج.. ئيَستابوون 
 : يش دةَليَ(مارك سيزارنبى)زاناى متحجرات 

إن املشكلة األساسية يف اثبات النظرينة تكمنن يف سنجل املتحجنرات ، أإ آثنار االننواع املنقرضنة        )
لألشكال املتوسطة النيت   احملفوظة فن التكوينات اجلغرافية لألرض و  يكشف هذا السجل قط اية آثار

افرتضها دارون، وعوضًا عن ذلك تظهر االجناس وختتفي فجأًة ويدعم هذا الشذوذ حجة دعاة اخللنق  
 . خديعة التطور / ل( القائلة بأن األنواع قد خلقها اهلل

لة تةنزانيا لة ضييةكانى زةويدا ثا ةاوةى جةىَ   ( التوَ)ليبى لةناوضةى  دا مارىلةساَلي -
ئةوةى سةةيرة كةة وةك جةىَ     ،ن سالَ ؤملي()نزيبةى  ؤزيةوة كة دةطةرِيَتةوة بؤظيَبى دؤى مريَث
( لويس روبيز)ئةمةش جةختى كراية سةر لةاليةن زاناى بةناوبانط .. ظى ئةم سةردةمة واية ؤى مريَث

يةة  يَث َلييةوةى كةرد لةسةةر ئةةو جةىَ    ؤيش كة ليَب(راسل تاتل)ي سةرووى كاليفورنيا و ؤلة زانب
ن سةالَ  ؤملية ( )ية هى ئادةميزاديَبة كةة لةة   يَدا لة وتاريَبدا نووسي كة ئةو جىَ ثلةساَلي

 . خديعة التطور  ل.. لةمةوبةردا  ذياوة 
 ،ن سةالَ  ؤملية () ؤزرايةوة كة دةطةرِيَتةةوة بة  ؤشةويلطةيةكى خوارووى ئادةميزاديَبيش د -

 . هةمان سةرضاوة   ل(  ) دانرا   ؤم ذمارةيةى بو ئة أثيوبيالة  ( هادار)لةناوضةى 
ئةو ئايةتةى كةة ثةةروةردطار    ؤزييةوانة و هةزارةهاى تر كةبوار نية باسيان ببةين بةَلطةن بؤئةم د

أو  يكف بربك أننه علنن    ،سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتن يتبني لم أنه احلق )دةفةرمويَت 
  . فصلت  (كل شيٍء شهيد

  دوو موعجيز ى قورئاني
ضةيدا حةةزرةتى حممةد    ؤلةسةاَلي شةشةي ك    :هةواَلةدان بةة فةةخي خةيبةةر     : يةكةم       

 ؤي و هاوةالنى دةضية ناو كةعبةوةو تةواف و عةمرة دةكةن و ئةمةى بة ؤخةويَبى بييى كة خ(خ.د)



  

عةةمرةكردن وتةةوايف    ؤبةة بة  كئييجا ضةوون بةةرةو مة   ،ش بوو ؤر دَليان خؤهاوةاَلن طيَرِايةوةو ز
 . ى نةكةوتبوو يَشةش سالَ دةبوو ضاويان ث ماَلىخوا كة

تةايي بةة   ؤنةيويست خويَن برِذىَ و ك(خ.د)ى ليَطرتن و حةزرةتيش يَقورِةيش كة بةمةى زانى رِ      
تةا  سوَلحى حودةيبية هات كة موسوَلمانان ئةو ساَلة بطةرِيَيةوةو ساَلى داهاتووبيَن عومرة ببةةن و  

 ..دة سالَ شةرِنةبيَت لة نيَوانياندا
كة طةرِانةوة سورةتى فةتح هاتة خوارةوة كة بةاس   ،ش بوو ؤر ثيَياخؤهاوةاَلن ئةم سوَلحةيان ز    

ذ ؤلة سوَلحى حودةيبيية دةكات و بةفةحتى ئةداتة قةَلةم و ميدة ئةدات بة موسوَلمانان كة ثاشةة رِ 
 ؤكة ئةوةش فةحتى خةيبةر بوو كة دةستبةوتيَبى طةورةبوو بة  ، ئةمانة و فةحتى نزيك ضاوةرِيَيانة ؤب

ش بوو، ئةم هةواَلدانةى قورئان بةفةحتى خةيبةر كة لةماوةيةكى زوودا ؤريان ثيَخؤموسوَلمانان و ز
ليغفر لنك اهلل ماتقندَم منن     ،إنا فتحنا لك فتحًا مبينا ): هةروةك دةفةرمويَت  ،دةبيَت موعجيزة بوو 

  . -الفتح ( يتم نعمته عليك ويهديَك صراطًا مستقيما ، وينصرَك اهلل نصرًا عزيزاذنبك وماتأخر و
مةبةست رِيَبةةوتيى  )بةرِاستى ئيَمة سةركةوتييَبى ئاشبرامان ثيَبةخشيت (خ.د)ئةي ثيَغةمبةر : واتة

ش ببيَةت و بةخششةةكانى   ؤتا خوا لةهةةموو طوناهةانى رِابةردوو و ئاييدةشةت خة      ،( حودةيبيةية 
نةيةوة خوا سةةركةوتييَبى  ؤتا بةوب ،ةرت تةواوببات و بتخاتة سةر رِيَطةى رِاست و دروست لةس

 . ببةخشيَت يَبةهيَز و باالت ث
موسةوَلمانان و   ؤر طرنطةة بة  ؤبة رِاستى هةواَلدان بةوةى كةة سةوَلحى حودةيبيةة فةحتةة ، ز          

ةبوو كةة ئةةو هةةموو دةسةبةوتةى     موعجيزةيةكى تري قورئانية ضونبة هي  يةكىَ لةو برِوايةدا نة 
نةاردى   (خ.د)بوون و كة ئةم ئايةتةةش هاتةة خةوارةوة حةةزرةت     يى رِازيَية بةناضاري ثؤب ،دةبيَت 

ئةى ثيَغةمبةرى خوا بةرِاستى ئةوة فةحتة؟ : ي خويَيدةوة ئةويش وتىؤبةدواى حةزرةتى عومةردا و ب
طرت و طةرِايةوة لةو هةةموو هةوَلةةى كةة    ئييجا عومةر دَلى بةتةواوى ئارامى  ،بةَليَ : فةرمووى

رِازى (خ.د)ر هانى هةاوةاَلنى دا كةة وا ببةةن حةةزرةت     ؤداى لةثيَش سوَلحةكةدا تا نةكريَ و ز
جةا حةةزرةتى عومةةر لةدواييةدا كةة ئةةم       .. ر فةةحتى مةكبةة ببةةن    ؤنةبيَ بة ثةاانيامةكة و بةز

: دةيووت ،ر و بةرةكةت و فةحتيَك بوو ذطاريش سةملاندى كة ض خيَؤدةركةوت و رِ ؤرِاستىيةى ب
 .. ش بيَت ؤفةى ئةوسام خيبةردةوام خيَر و ضاكة دةكةم تا خوا لةو قسةو مةوق

منني إذ يبايعوننَك حتنَت   ؤعنن املن   اهلللقند رضنن   ) ئييجا لةدواى ضةند ئايةتيَبى تر دةفةرمويَت      
اهلل ومغامَن كثريًة يأخذونها وكاَن  ،ابهم فتحًا قريبا الشجرة َفَعِلَم مايف قلوبهْم فأنَزَل السكينَة عليهْم وأث



  

َعَدُكم اهلل مغاِنَم كثرية تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدإ الناِس َعْنُكْم ولتكنوَن  وعزيزًا حكيما ، 
منني ويهديكْم صراطًا مستقيما ، واخرى ْ  َتقدروا عليها َقد أحا  اهلل بها وكان اهلل علن كل ؤآيًة للم
 .   /الفتح( قديراشيٍء 
سويَيد بةخوا بةرِاستى خوا رِازىبووة لةو باوةرِدارانةى كاتيَةك ثةةاانيان لةطةَلةدا بةسةتيت     : واتة

 ،زى ؤشي ئاطاداربوو بةوةى لةدَلةكانياندا هةية لة نيازثةاكى و دَلسة  ؤخوا خ ،لةذيَر درةختةكةدا 
ن و ثاداشتى بةميدةى سةركةوتييَبى نزيك ية  ئارامى و هيَمين و ئاسوودةيي دابةزاندة سةرياؤهةر ب

كة لةئاييةدةدا دةسةتيان دةكةةويَت و     ،ري ثيَدان ؤهةروةها بةَليَيى ضةندين دةسبةوتى ز ،دانةوة 
خوا هةميشة و بةردةوام باالدةستة بةسةر خوانةناساندا ودانايةو دةزانيَةت ض كاتيَةك    ،دةطرن يوةر

 . ئيمانداران سةردةخات 
بةةاَلم   ،دةطرن ية لة ئاييدةدا دةستتان دةكةويَت و وةر ،ري ثيَداون ؤيىَ دةسبةوتى زخوا بةَليَ     

تةاكردن  ؤجاريَ ئيَستا هةرئةوةى ثيَبةخشيون كة دةسبةوتةكانى خةيبةرة ، دةستى خةَلبيشي ََ ك
ي رِيَبةوتيةكةةةى حودةيبيةةةوة خةةواى طةةةورة لةةة بةطياضةةوونى ؤمةبةسةةت قورِةيشةةة كةةة بةةةه)

 ؤتا ئةم دةسبةوت و سةركةوتية ببيَتة نيشانة و بةَلطةيةكى بةهيَز ب ،( تى بةستيةوةموسوَلمانان دةس
رِيَبةازى رِاسةت و    ؤهةةروةها رِيَيموونيةان ببةات بة      ( كة خوا يارو ياوةرو ثشتيوانيانة)ئيمانداران 
تى بةرِاسة  ،يشةتووة  ؤضةندين دةسبةوتى تريشيان هةية كة ئيَستا دةستيان بةسةريدا نةرِ ،دروست و

هةميشة و بةردةوام خةوا دةسةةاَلتى    ،تان ؤي ضاك بةو دةسبةوتانة دةزانيَت كة بةرِيَوةية بؤخوا خ
ينا  ؤرسنوله الر  اهلللقد صدَق ) ثاش ضةند ئايةتيَبى تريش دةفةرمويَت . بةسةر هةموو شتيَبدا هةية 

ختافون فعلنم منا  تعلمنوا    سكم ومقصرين الؤآمنني حملقني ر اهللباحلق َلَتدُخلن املسجد احلراَم إن شاء 
سويَيد بةخوا بيَطومان خوا خةونى ثيَغةمبةرةكةى : واتة،  /الفتح( فجعل من دوِن َذلَك فتحًا قريبا

بةةةم زووانةةة ئيَةةوة بةهةةةموو ئةةارامى و  : ي هيَياوةتةةة دى كةةة دةفةةةرمويَتؤبةرِاسةةتى و وةك خةة
سةةرتان   ،عةةمرة بةةجىَ دةهيَةين     ،زةوة ؤئاسوودةييةكةوة بة ويستى خوا دةضية ناو كةعبةةى ثةري  

جائةوةى نةتانزانيووة خةوا   ،دةتاشن يان كورتى دةكةنةوة بىَئةوةى ترس و بيمتان لةكةس هةبيَت 
كة )برِيار داون ثيَتان دةبةخشيَت  ؤكة جطة لةم سةركةوتية سةركةوتييَبى نزيبى ترى ب ،دةيزانىَ 
 : بوو ضونبة سوَلحى حودةيبية فةتح .. بةَلىَ( .. خةيبةرة فةحتى
ضيدا ثاش ئةم شةرِ وةستانة ثاَلةوانةكانى قورِةيش وةك عةةمرى  ؤلةسةرةتاكاني ساَلى حةوتى ك -

 .كورى عاص و خاليد كورِي وةليد و عومسانى كورِي تةَلحة موسوَلمان بوون



  

 ؤثاشةاو مريةكةان و بانطبردنيةان بة     ؤبةنامة نووسني ب ،ضاالكى لةبواري بانطةوازدا زياتر بوو  -
ثاشةاى ميسةر و كيسةراى ثاشةاى فةارس و قةيسةةرى       ( مقوقس)وةك نةجاشي حةبةشةو  ،ئيسالم 
 ..  م ؤثاشاى رِ

ر ؤفةةحتى خةيبةةرى كةرد كةة ز     كضيدا واتة ثاش ضةند مانطيَة ؤلة موحةرِةمى ساَلى حةوتى ك -
 نى خةوا كة ئةمةش ثةاا ،شباندن و نةهيَشتيى شةوكةتى جولةكة  ؤموسوَلمانان و ب ؤطرنط بوو ب

  /الفتح( مغامَن كثرية تأخذونها فعجَل لكم هذه اهللوعدكم )بوو  
ضيدا موسوَلمانان عومرةيان كةرد وخةةَلبى مةكبةة لةشةار     ؤالقجدةى حةوتى ك ذولة مانطى  -

 .  ئيسالم  ؤيان كرد كة ئةمةش سةركةوتييَبى طةورةبوو بؤدةرضوون تا ئةمان عومرةى خ
دا كةةةةةة                          يةةةةةرِوو تنننننهؤمضةةةةةيدا جةةةةةةنطى ؤكى ()لةةةةةة جةةةةةةمادى يةكةةةةةةمى   -

 . ئيسالم  ؤمةكانداو سةركةوتييَك بوو بؤبةرةنطاربوونةوةى موسوَلمانان بوو لةطةلَ رِ
يةوة فةةحتى مةكبةةى   بة دةهةزار لة هاوةالن (خ.د)ضيدا حةزرةت ؤى ك()لةمانطى رِةمةزانى  -

نى خةةوا لةةو مةةاوة كةمةةةدا هاتةة دى كةةة ئةمةةةش   رةش ثةاانةةكا ؤكةرد بةةة يةةكجاري وبةةةم جةة  
ر ؤسةيري طوالوى سةرم.. )موعجيزةيةكى طةورةية كة ئايةتةكانى سوورةتى فةتح باسي كردبوون 

 ( .. دريَيةى ئةم باسة ؤببة ب
 : كةسايةتى هامان وئيعجازى قورئان : دوو م

ية نةةيزانيوة  ةكةس تا ئةم دوايك ،نةوة ؤز هةندىَ شتى فةرمووة لةبارةى ميسري كؤقورئانى ثري    
كة لةطةلَ باسي  ،بووة (هامان) ،يةكىَ لةو كةسايةتيانةى كة لةزةمانى فريعةوندا ذياوة : منوونة  ؤب

ر نزيةك بةووة   ؤئان باسي دةكةات لةشةةش جيَطةادا و ئةةوةش دةردةخةات كةة ز      رفريعةون دا قو
 . لةفريعةونةوة

تايي بةشةي دوايةي   ؤنةةهاتووة ، ئةوةنةةبىَ كةة لةةك    ( هامان)شايانى باسة  لةتةورات دا باسي      
دةرى ثاشاى بابةل كةة لةةدواى هةةزار و سةةد سةالَ       يناوى هاتووة وةك يارمةت ،دا (الجهد القديم)

ديةارة ئةمةةي لةتةةورات    )ري لة جوولةكة كردووة ؤلةزةمانى حةزرةتى موسادا ذياوةو زوَلمى ز
ر لةناحةةةزان ؤدوذميةةانى ئيسةةالم و ز ( . راوةدايةةة دةسةةتبارى كةةراوةو تيَبيةةان داوةو شةةيَويَي   

كةة   ،تبةىَ لةتةةورات و ئييجيلةةوة شةتى وةرطر    (خ.د)ثرِوثاطةندةى ئةوةيان دةكرد كة حةةزرةت  
كةديارة .. موسوَلماندا دروست دةكرد كة تازةو كةم شارةزابوون  ؤى لةدَلى هةندىَ نيَئةمةش طر

و كةم و كورتى و ناتةواوييةةكانى تةةورات و    ئان هةَلةش هةمووى دوورن لةرِاستيةوةو قورئةمانة



  

ي دةكةات و  ؤي وةسةفي خة  ؤوةك قورئةان خة   ،ئييجيل رِاست دةكاتةوةو بة دةسةةاَلتة بةسةةريانا   
بةسةر هةةموو ئةةو ثةرِاوانةةدا كةة     ( مسيطرة)ة و (مهيمن)قورئان : واتة( ومهيميًا علية)دةفةرمويَ 

 . زووتر هاتوون و دةستبارى كراون 
ئةةويش بةةوةى كةة     ،جيهةان   ؤى خوا وابوو كة ئةم رِاستيةى قورئانيش بسةةمليَيريَ بة  قةدةر      

بةمةش توانيان .. زرايةوةو رِةمزةكانى شيباركرا ؤغليفي دؤدووسةد ساَليَك لةمةوبةر نووسييى هري
تا دووسةد سةالَ لةمةوبةةر كةةس نةيةدةتوانى لةةو      .. نةكان َويَييةوة ؤية ك نووسييةكانى ميسرى

ئةم زمانةش ضةند سةدةيةك دريَةيةى   ،بوو  نةكان شتيان ثىَ نووسىؤية ك تيَبطات كة ميسرى زمانة
ميسةرىيةكان   ،دا ية كيَشاوةو ثاش باَلوبوونةوةى مةسيحيةت لةة سةةدةى دووةم وسةىَيةمى زاييي   

ى نةدةنووسةي و  يَة رِدراو وردةوردة الوازبوو، كةس ثؤرِييى ئاييةكةيان زمانةكةشيان طؤبيَجطة لةط
 . بووة دايزاييي ساَلي لةية  غليفىؤبةزمانى هريكة َليَن دوانووسني دة
 ؤزرايةوة كة دةطةرِيَتةوة بؤد( رِةشيد)زايييى كة بةردى  ئيرت ئةو زمانة لةبري كرا تا ساَلي     

 .. ى ثيَش زايني ساَلي
غليفةي و نووسةيييَك   ؤرينووسةيييَك بةةزمانى ه   ، نووسييةكانى سةر ئةم بةردة سيَ نووسني بوو    

نةانى  ؤيةو نووسيييَبيشي بةةزمانى ي  غليفىؤبةزمانى داونيبى كة شيَوةى نووسييى دةستى زمانى هري
كةئةمةةش لةاليةةن    ،يةكةة تيَبطةةن    غليفىؤنانيةكةوة توانرا لةدةقي نووسييى هريؤي يؤجا بةه.. 

 .. بةجىَ كرا يَةوة ج(فراجنيس شامبيلون)زاناى فةرِةنسي 
بةةوةى كةة نةاوى هامةان هةاتووة       ،يةكان خيَري تيةابوو   نةى ميسرىؤزييةوةى ئةم زمانة كؤد    

نزيبى فريعةون و ( هامان)لة ظييةنيا و تيايا باس دةكات كة ( فؤه)زةخانةى ؤلةسةر بةرديَك لة م
ي ئةةو  ؤكةة نووسةراوة بةةه   ) دا (األشخاص يف امللكينة اجلديندة  )وة لةقاموسي . لةحاشيةى بووة 

هةاتووة   (نةكانةةوة  ؤزراوانةى تري ميسرية كؤرانةى كة دةستيان كةوتووة لةو بةردة و لةو دزانيا
يةة لةقورئانةدا هةاتووة كةة     ؤب ، هامان بةرثرسي بةرد هةَلبةنةكان وبةرثرسى بيياكردن بةووة كة 

تا طوايةة لةسةةر ئةةو بييةا      ،دروست ببات  ؤفريعةون داوا لةهامان دةكات كة بييايةكى بةرزى ب
خاَلفانةدنى   ؤية يان نا ، ديةارة ئةمةةش بة   يَزةوة سةيري ئامسان ببات و بزانىَ خواكةى موساى لبةر

 : جا قورئان لةبارةى هامانةوة دةفةرمويَت ..  خةَلك و سةرقالَ كردنيان بووة 
وقال فرعون ياأيها املأل ماعلمت لكم من الٍه غريإ ، فأوقد لي ياهامان علن الطني ، فاجعنل لني    ).

 .  /القص ( لعلي أطلع إا إله موسن وإني ألظنه من الكاذبني صرحًا



  

ئةى خةَلبيية من كةسي تر شك نابةم كةة شايسةتة بيَةت بةةوةى     : فريعةون سةركةشانة وتى: واتة
دروسةت ببةة و    ؤلةةطلَ خشةتى سةوورةوة كةراوم بة      ؤئةى هامان تة  ،م ؤخواتان بيَت جطة لةخ

هةرضةةندة مةن    ،تا خواى موسا ببييم  ،بةَلبو ثيايدا سةرببةوم بييا ببة  ؤقةاَليةكى بةرز و ثتةوم ب
 . زنةكانة ؤبةرِاستى برِوام واية كة موسا لة در

وقَال فرعوُن ياهامان ابن لي صرحًا لعلي أبلُغ األسباب ، أسباَب السماوات فاطلَع إا إله موسنن  ) .
 ،دروسةت ببةةن    ؤن بورجيَبى بةرزم بة ئةى هاما: فريعةون وتى: واتة. /غافر( وإني َلأُظنُه كاذبا

تا لةويَوة سةةركةوم   ،ئامسانةكان  ؤكاري بةرزبوونةوة بؤه ،بةويَت كارم دةستؤئةوةى هةندىَ هؤب
  .زنةؤهةرضةندة من دَلييام كة در،تا سةردانيَبى خواىموسا ببةم و بيبييم  ،و نهيَييةكان شارةزاببم 

  /غافر( بني إا فرَعوَن وهامان وقارون فقالوا ساحٌر َكذابلقد أرسلنا موسن ِبآياِتنا وُسلطاٍن م).
سويَيد بةخوا بة رِاستى ئيَمة موسامان رِةوانةكرد هاورِيَ لةطةلَ ضةندةها بةَلطةةو نيشةانةى   : واتة

جادووطةةريَبى  : بةةاَلم ئةةو سةتةمبارانة وتيةان     ،سةر فريعةون و هامان و قارون  ؤب ،ئاشبرادا 
 . زنة ؤدر
يُد أن َنُمن علن الذيَن استضعفوا يف األرض وَنجَعَلُهم أئمًة وَنجَعَلُهم الوارثني ، وُنَمكن َلُهْم يف ُنرو). 

  /القص ( ُنرَإ ِفرَعون وهامان وجنوَدُهما مْنُهم ماكانوا َيحَذرونواألرض 
ميةةتى  بةناردنى حةزرةتى موسا ويستمان دةروو ببةييةوة لةبةنى ئيسرائيلية  ضةوسةاوةكان و : واتة

هةةروةها  .. خيَر ببةين بةسةرياناو بيانبةيية ثيَشةواو مرياتطةري سةامان و دةسةةاَلتى سةتةمباران     
فريعةةون   ؤئةةوة ثةيَش بهيَةيني بة     ،واَلتةداو  ين و دةسةاَلتيان بضةسثيَيني لة ويستمان ثايةداريان ببة

يه فإذا خفِت علينه فألقينه يف   أوَحينا إا اِم موسن أْن أرضعو)ى دةترسان يَوهامان و سةربازانيان كة ل
ئيَمةة دايبةى موسةامان     (/القصن  ( )ِمَن املرسلني هاليم والختايف والَتحَزني إنا رادوه إليك وجاعلُو

ى بزانريَةت  يَة وت جاكاتيَك مةترسيت ثةيدا كرد لةةوةى كةة ث  كةشريي بداتىَ و ثيَمان ،ئاطاداركرد 
ضةونبة ئيَمةة    ، ؤَة  ؤنةخةفةتيشةي بة   ،ةالببيَت نةبرتسة تووشةي بة   ،فرِيَى بدةرة رِووباري نيلةوة 

 .. الت و لةئاييدةشدا دةيبةيية يةكيَك لةثيَغةمبةرة ثةيامدارةكان ؤبةرِاستى دةيطيَرِييةوة ب
( جُنوَدُهمنا كنانوا خناطئني   وَحَزنًا ، إن ِفرَعنوَن وهامنان   وفالتقطه آل فرَعون ِلَيكوَن ُلم َعدوًا )  .
تا سةرةجنام ببيَتة دوذمن و  ،ئيرت دارودةستةى فريعةون هةَليان طرتةوة ئةوسا : واتة.( /القص )

 . بةرِاستى فريعةون وهامان و سةربازةكانيان طوناهبار و تاوانبارو هةَلةبوون  ،يان ؤخةفةت ب



  

( وقارون وفرعون وهامان ولقد جناَءُهم موسنن بالبيناِت فاسنَتكَبروا يف األرض وماكنانوا سنابقني      ).
سةويَيد بةةخوا بيَطومةان موسةا      ،قارون و فريعةون و هامانيشمان لةةناوبرد  : واتة .. /العنكبوت
سةرةجنام نةيانتوانى لةسةزا و   ،ر بةطةورة دانا لةزةويدا ؤيان زؤكةضي خ ،هيَيان ؤري بؤبةَلطةى ز

 /ل/هنارون حيينن  /املعجنزات القرآنينة  ..)يان رِزطار ببةن و لةدةستمان دةرضةن  ؤَلةى خوا خؤت
 (. /يَرِانى ئورخان حممد علىوةرط

 قورئان تةورات و ئينجيل ِراس  د كاتةو 
 ىلةةبارة : منوونةة  ؤب ،ر رِاستى شيويَيراو لةناو تةورات و ئييجيلدا رِاست دةكاتةوة ؤقورئان ز -

( وماكفَر ُسَليماُن وَلكن الشياطنَي َكَفنروا ): بيَ دةفةرمويَت  حةزرةتى سولةاانةوة سةالمى خواى ََ
 .. سولةاان كوفري نةكردووةو شةياتييةكان كوفريان كرد : واتة.  /البقرة

بةةاَلم   ،رِةنطة كةسيَبى فيرتةت ثاك سةرى بسورِمىَ لةم ديفاعةى قورئةان لةحةةزرةتى سةولةاان    
ر ؤدةبيةيني كةة ز   ،ببةين وسةةيري بريوبةاوةرِي شةيَواويان ببةةين     ( الجهد القديم)ئةطةر سةيري 

بةتايبةت حةزرةتى سولةاان كة كوفرو سيحري دةخةنة ثالَ و  ،س لةثيَغةمبةران دةكةن بةخراثي با
ضةوونة  ؤقورئان ئةةو بريوب .. بةَلىَ.. ي كاريطةري ذنةكانيةوة لةسةري ؤثةرستووة بةه بتى: دةَليَن

ديةارة  .. ى ثيَغةمبةةرانى كةرد   (مجصةوم )نارِاستانةى جوولةكةو طاورةكانى رِاست كردةوةوباسةي  
هةي  زانيارىيةةكى وا لةبةردةسةتا     ،رةتى سولةاان كة هةزاران سالَ ثةيَش حةةزرةت بةووةو    حةز

ر ؤدةبيةيني ز  ،نةبووة لةو سةردةمةدا لةسةرى ،كةضي ضونبة قورئان كةةالمى خوايةةو وةحىيةة    
ي دةضةسةثيَيىَ و  ؤهةةقي خة   ،يان ناَليَن ضةي   ،باتة خةَلبى دةَليَن ضي  ئةوةى طوىَ بةجوانى بةبىَ

ى بةريتانيان داناوة لةةو هةالنةة   (دائرة املعارف)ضواردة سةدة لةهاتيى قورئانيش ئةوانةى كة  دواى
: واتةة ( لقند كنان سنليمان موحنداً    : )يان دةثاريَزن و دةطةرِيَيةوة سةةرهةمش و رِاسةتى و دةَلةيَن   ؤخ

 .. بةرِاستى سولةاان يةكتاثةرست بووة
ر زانةاى  ؤششةي ز ؤيشةدا كةة هةةولَ و ك   (واجلديند  عهد القديم)ى (دائرة املعارف)روةها لةةه     

حةةزرةتى سةولةاان دوور بةووة    : )هةموو ئةو خورافاتةيان داية دواوةو وتيان ،مةسيحى بةئييصافة 
      .الندوى /ل -دراسات قرآنية .. ( لةبت ثةرستى و شتى ناالئية 

ت واألرض يف  سنتة أينام ،   خلنق اهلل السنماوا  )دا ئةم دةقة هةية كةة دةَلةيَ   (عةهدى قديم )لة -
ذدا بةدى ؤخوا ئامسانةكان و زةوى لة شةش رِ: واتة . -سفر التكوين ( فاسرتاح يف اليوم السابع

 .(ئاشبراية كةئةمة حتريف كراوة)دا  ذى حةوتةميش ثشووىؤهيَياو رِ



  

َلقننا  وَلَقند خَ )دا و دةفةةرمويَت  (/مش)ز ئةمةةى رِاسةت كةردةوةو لةسةوورةتى     ؤقورئانى ثري     
بةرِاسةتى ئيَمةة ئامسانةةكان و    : واتةة ( ِة أياٍم وماَمسنا منْن ُلُغنوب  السماوات واألرض ومابيَنُهما يف ست

هي  ماندوويةتيةةكيش رِووى   ،ذ دروستمان كردوون ؤو هةرضي لةنيَوانياندا هةية بةشةش رِ زةوى
  .يةكردين يَت

طيَرِةرانةى تةةورات   رايانى مةسةيحى و وة سةدة زان ى سةرجنة ئةوةية كة ثاش ضواردةيَئةوةى ج     
خلق اهلل السماوات واألرض يف ستة أيام ، فرغ )ببةن يَى ليةرِن و بةم شيَوةؤناضاربوون ئةو دةقة بط

خ.دخ.د   /سفر التكوين( من أعماله اليت كان يقوم بها يف اليوم السابع
ذ ئامسانةكان و زةوى بةدى هيَيةاو  ؤخوا بةشةش رِ: واتة [ /ساَلي  عةهدى قديم  خ.د

 ( . الندوى/دراسات قرآنية /ل)ذى حةوتةم دا ؤلةكارةكانى بووةوة لة رِ
 ذياننامةى حةزر تى حممد 

ر طرنطة شارةزابيَت لة ذيانيامةى حةزرةت و لةسةرضاوة باوةرِثيَبراوةكانةوة ضي ؤبانطخواز ز     
بةرِاستى تاقة ثيَغةمبةريَك كة ئاوا ذيانيامةى بةوردى  ،و بيطةيةنىَ بةخةَلبى  زىَؤرِاستة ئةوة هةَلط

ئةةوةى  ؤب ،ظايةتى ؤمر ؤكةئةمةش رِةمحةتى خواية ب ،ة دروودى خوا لةسةربيَت (حممد)نوسرابيَتةوة 
هةركةسةيَك   ؤوانةيةكى كرداري بيَت ذيانى ثرِ بةرةكةتى بة  ،تا قيامةت سةرمةشة و ثيَشةوابيَت و

 . ى رِاست بطريَتةبةر و بيةويَت بةضاكى رِةنط دانةوةى قورئان ببييىَ لةذيان دا يَبيةويَت ر كة
كةة   ،يةكىَ لةو رِاستيانة ئةوةيةة   ،دةردةكةويَت  ؤر رِاستيمان بؤلة ذيانيامةى ثيَغةمبةرةوة ز       

من ثيَغةمبةةرى   ضي لةئامسانةكان و زةويداية دةزانن كة)ي دةفةرمويَت ؤخ(خ.د)هةروةك حةزرةت 
 : ئةمةش ضةند منوونةيةكة (  .. تةنها سةركةشةكانى ئييس و جني نةبيَت ،خوام 
زياتر لةسةد هةزار كةس دا  ؤوتاري ب(خ.د)دا حةزرةت يذى عةرةفةى حةجى مالَ ئاوايؤلةرِ/ يةكةم 
 . هةبيَت هةموويان طويَيان لةدةنطى بوو  ؤئةوةى بَليدط و، بةبىَ
 كةحوشرتيَك تيايا بةلةسةة  ،ضووة باخاتى يةكىَ لةهاوةَلة ئةنسارةكانيةوة  (خ.د)حةزرةت / دووةم 

كى دايةاو  ؤضة  ، (خ.د)كة حوشرتةكة ضاوى بةحةةزرةت كةةوت    ،بوو بوو بةكةس دابني نةدةكرا 
: ضوو دةستى موبارةكى هيَيا بةسةرياو فةةرمووى (خ.د)حةزرةتيش  ،فرميَسك بةضاويا هاتة خوارةوة 

ئةةويش   ،هى مية ئةةى ثيَغةمبةةرى خةوا    : حوشرتةية ؟ الويَبى ئةنساري هات وتىكىَ خاوةنى ئةم 
داوى، بةرِاستى ئةو سبااَلى كرد لةالم  ىيَنابيَ لةخوا برتسي لةم طيانلةبةرةدا كةخوا ث)فةرمووى 

 (. ///أبو داود( )ر ماندووى دةكةيتؤبرسي دةكةيت و ز ؤكة ت



  

بةدةسةتى   ،سةةد حوشةرتى هيَيةابوو سةةرى بربِيَةت      (خ.د)ةزرةت دا حيلةحةجى مالَ ئاواي/ يةم يَس
داية دةست ئيمامى عةَ تا ئةةو   و حةوتةكةى ترى موبارةكى شةست و سيَ دانةى سةربرِي و سى

يان بةربَِي ، ئةةوةى سةةيرة حوشةرتةكان جووَلةةيان تيَبةةوتبوو هةريةكةةيان حةةزى دةكةرد          رسة
سةربرِين دروسةت   ؤكةئةو ب ،(خ.د)ستى موبارةكى ثيَغةمبةر ثيَشببةوىَ و زووتر بيبَ بةقوربانى بةدة

ئةم رِووداوة ئيب قةيم لةزاد املجةاد   )زترين كةس نةبيَ بةقوربانى ؤضي تا زووة بةدةستى ثريؤبووبيَ ب
سةةنةدةكةى بةضةاك   ( و ؤأرنا)ريوايةتى كردووة  //ابي داود  ،باسى كردووة  /

  …( نربيةاخلطب امل /ص ،داناوة 
 ثايانى ثةرو ردطار بَيتَيطةيشنت لة د سةالتى   

ظ ؤئةةو بوونةةوةرةى كةة عةةقَلي مةر      ،دةستة و بةديهيَيةري بوونةةوةرة خواى ثةروةردطار باال     
زانايانى فةلةةك دةَلةيَن ئامسانةةكان و ئةسةتيَرةو هةسةارةكان و       ،زيوةتةوةؤتائيَستا بةشيَبى كةمى د

نها ئامسانى دنيايةو يةك ئامسانةو شةةش ئامسانةكةةى تةر مةطةةر خةوا بزانةيَ       زراوةتةوة تةؤهةرضي د
كيَتيَةك دروسةت ببةريَ كةة     ؤزراوةتةوة ئةطةر رِؤطةورةيي ئةوةى كة د.. نة ؤضةندةو ضىيةو ض

.. زراوةتةةوة  ؤمليار ساَلى رِوناكى دةطاتة ئةو سةيوورةى كةة د  ()بةخيَرايي رِووناكى برِوات بة 
كة ميالَ بووم وباسي طةورةيي ثةروةردطاريان دةكةرد وام دةزانةى   : الراوي دةَلىَر ئةنيس ؤفيسؤثرِ

بةاَلم ئيَستا كةبري لةم بوونةوةرة طةورةية  ،كة خوا بةقةدةر باوكم طةورةية  ،م ؤبةخةياَلي مياَلى خ
ْن إمننا َيخشنن اهلل من   )تيَدةطةم كة دةسةالت و تواناى ثةروةردطار ضةندةو ئاشبراشةة   ،دةكةمةوة 

 .  دةطةن يَثايانى خوا تيَضونبة باشرت لةدةسةاَلتى ب ،زاناكان زياتر لةخوا دةترسن ( عبادِه الُعَلماء
رِي كة دةفةةرمويَت  ؤبةرِاستى فةرموودةيةك كة ئيب عةباس رِيوايةتى كردووة ذيامنى سةرتاثا ط     
ك دةنبةة خةرتةلةيةةكى   ئامسانةكان و زةوى لةدةستى قودرةتى ثةروةردطاردا وةك ئةوةية كةسةيَ )

 ،ر طرنطةة  ؤمةسةةلةيةكى ز  ،يانى ضي ( أكرب اهلل)تيَطةيشنت لةوةى كة .. بةَليَ( . بةدةستةوة بيَت
يةتيشة يةكيَك سةركةوتة سةر نسو..ر دووبارة دةكريَتةوة لةبانط و نويَيدا و لةويردةكاندا ؤية زؤب

هةرضي بةرزبيَتةوة هةر خةوا طةةورةترو بةاال    تا لةيادى بيَت هةركةس و  (أكرب اهلل)بةرزاييةك بَليَ 
ريَةك لةة دروسةتبراوةكانى غافةل نةابيَ و      ؤبةةهي  ج  ،ةو (حٌي قيوم)خواى طةورة .. دةست ترة 
إن اهلل الينام والينبغني علينه أن يننام ، خيفنض     ): دةفةرمويَت حةزرةت ،ضبة نايطريَتؤخةووخةوةن

النهار ، حجابنه الننور   الليل ، وعمل الليل قبل عمل رفع إليه عمل النهار قبل عمل القسط ويرفعه ، ُي
 ماالساس يف التفسري ل( حات وجه ماانتهن إليه بصره من خلقهُبلوكشفه الحرتقت ُسأو النار ،



  

 خوا ستةم لةكةس قبوَل ناكات   
 : ز لةضةندةها ئايةتدا باسي زوَلم و ستةم دةكات و دةفةرمويَتؤقورئانى ثري     

 .   خوا ستةميَبى طةورةية  ؤبةرِاستى هاوبةش برِياردان ب: واتة/لقمان( لظلٌم عظيمإن الشرك . )
ئةوانة سيوورةكانى : واتة. /البقرة( تلَك حدوُد اهلل ومن َيَتَعد حدود اهلِل َفأولِئَك ُهُم الظاملون. )

ةوانةة  ئ ،هةركةةس دةسةت دريَةيى ببةات و سةيوور بشةبيَيىَ        ،سيوورشةبيَيى مةكةةن    ،خوان 
 . ستةمبارن 

أم َتُقولوَن إن إبراهيَم وامساعيَل وإسحاَق ويعقوَب واألسباَ  كانوا هودًا أو نصنارى ، ُقنل أأْننُتم    . )
.  /البقنرة ( ما اهلَل ِبغافٍل عمنا َتعَلمنون  وَمْن أظَلُم ِممْن َكَتَم شهادًة ِعْنَدُه ِمَن اهلل ، وأعَلُم أِم اهلل ، 

جوولةكةة يةان    ،ئيرباهيم و ئيسماعيل و ئيسحامش و يةةعقوب و كورِةكةانى    :ن دةَليَن كة ؤض:واتة
باشة ئايا ئيَوة دةزانن يان خوا ؟ جاكىَ لةوة ستةمبارترة كةة شةايةتىيةكى   : طاوربوون ؟ ثيَيان بَليَ

 . ئاطا نية لةو كارو كردةوانةى كة ئةجنامى دةدةن يَبيَطومان خوا ب ،خوايي لةالبيَت و شاردبيَتيةوة 
اولئنَك ماكناَن لنم أن     ذكر فيها امُسنه ، وسنعن يف خراِبهنا   َمْن أظلم ِمَمن َمَنَع مساِجَد اهلِل أن ُيؤ. )

كةىَ  :واتةة .  (/البقنرة ( )َيدخلوها إال خائفني ، َلَهم ِفي الدنيا خزٌإ وَلُهم يف اآلخرِة َعذاٌب َعظيم
زى ئةوى تيا بربيَت و هةةولَ  ؤوى ثريلةوةى نا ،لةوة تاوانبارترة مزطةوتةكانى خوا قةدةغة دةكات 

يان نية بضية مزطةوتةكانةوة مةطةر ترسي خوايان لة دَلدا بيَت ؤئةوانة ب ،ويَران كردنيان  ؤبدات ب
 . هةية ؤئةوانة تةنها سوكىو رِيسوايي بةشيانة لةدانيادا و، لة قيامةتيشدا سزاى طةورةيان ب ،

إنا َجَعلنا علن قلنوِبهم أكننًة    ،فأعَرَض َعنها ونسَي ماقَدَمت يداُه َمْن أظلم ِمَمن ُذكَر بآياِت َربِه و. )
  . /الكهف(. قرا ، وإن َتدعوهم إا الدى َفَلْن َيهَتدوا إذَا أبداؤأن يفَقهوَه ويف آذانهم 

كةضةي   ،كىَ لةوة ستةمبارترة كة ياداوةري كرابيَت بةئايةت و فةرمانةكانى ثةةروةردطاري  : واتة
ةرطيَِراون و لةووتى بةةرزطرتووةو ئةوةشةى لةةياد كةردووة كةة ض دةستثيَشةبةريةكى        رِووى ليَو

ئيَمة بةِراستى ثةةردةمان هيَيةاوة بةسةةر دَليانةدا تةا لةئايةتةةكانى ئيَمةة         ،كردووة لةطوناهو تاوان 
و رِيَبازى هيدايةةت   ؤئةطةر بانطيان ببةيت ب ؤخ ،تة طويَيانةوة ؤتيَيةطةن و قورسي و كةرِاان كرد

 . ئةوة هةرطيز ئةوانة هيدايةت وةرناطرن ،دييداري 
( َفَمْن أظلم ِمَمن افرتى علن اهلِل َكِذبا ِلُيِضل النناَس ِبَغنري ِعلنٍم ، إن اهلَل الَيهندإ الَقنوَم الظناملني      . )

تةا بةةبيَ زانسةت    ، ى بةدةم خواوة هةَلبةسةتووة  ؤكىَ لةوة ستةمبارترة كة در: واتة ./األنعام
   .بةرِاستى خوا هيدايةتى دةستةى ستةمباران نادات  ،ةرليَشيَواو ببات خةَلبى س



  

الَتقُتلوا وياأيها الذين آَمنوا الَتأكلوا أمواَلُكم َبيَنُكم بالباطل إال أْن َتكوَن ِتجارًة َعْن َتراٍض ِمْنُكم ، . )
كاَن ذِلَك علنن  وما فَسوَف ُنصليه نارًا ، ُظلودوانًا َمْن َيفَعل ذِلَك ُعوأْنُفَسُكم إن اهلَل كاَن ِبُكم َرحيما 

ئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَياوة مةالَ و سةامانى يةةكرت بةة ناهةةمش و بةةبىَ       : واتة/النساء( اهلِل َيسريا
مةطةر بازرطانيةك بيَةت و لةسةةر رِةزامةنةدى هةموواليةةكتان      ،تاندا ؤن لةنيَوان خؤبةرامبةر مةخ

كاتيَك بيَزاريي و بيَتاقةتى رِووتان ََ دةكات يان  ،ناحةمش مةكوذن تان مةكوذن و يةكرت بة ؤبيَت ،خ
هةركةسةيَبيش كةاري وا ببةات و سةامانى      ،بةرِاستى خوا ميهرةبانة ثيَتةان   ،تووشي زيانيَك دةبن 

ئةوة لةئاييدةدا  ،بة دوذميايةتى وستةمبردن  ،ي يان خةَلك ببوذيَت ؤخةَلبى بةناهةمش َوات وخ
 .. خوا هةميشة و بةردةوام ئاسانة  ؤئةو كارةش ب ،ةو بة ئاطر دةيسوتيَيني زةخةوؤدةاةيية د

  /النسناء ( َسيصَلوَن َسعرياوإن الذيَن يأكلوَن أمواَل اليتامن ُظلما ، إمنا َيأُكُلوَن يف بطوِنِهم نارًا . )
نةة تةةنها ئةاطر    بيَطومةان ئةوا  ،ن ؤبةرِاستى ئةوانةى كة ماَلى هةتيو بةناهةمش و بةسةتةم دةخة  : واتة
 .  زةخةوة ؤن و ئةو ماَلة دةبيَتة ئاطر لةناو سبياندا و لةقيامةتيشدا دةضية ناو دؤدةخ
( منالُكم ِمنْن دوِن اهلِل ِمنْن أوليناء ُثنم ال ُتْنَصنرون      وال َتركنوا إا الذَيَن َظَلموا َفَتَمَسنُكُم النناُر   و. )
سةتةميان كةردووة و لةةخوا    بيَةت كةة    نةكةةن مةةيلي دَلتةان لةطةةلَ ئةوانةةدا     : واتة  /هود

 ،كةسيَبيش جطةة لةة خةوا ثشةتيوانتان نابيَةت       ،ضونبة ئةو كاتة ئاطر دةتانسوتيَييَت  ،ياخىبوون
 .  لةوةو دوايش يارمةتى نادريَن 

جناَء   ِخُرُهم إا أجنٍل مسنمن َفنإذا   ؤَلكن َيوالناَس ِبُظلِمهم ماَتَرَك َعَليها ِمْن دابٍة  اهللاِخِذ ؤَلو ُيو. )
ئةطةةر خةوا خةةَلبى لةةناو ببةات       ؤخة : واتةة  /النحل( أَجُلُهم الَيسَتأخروَن ساعًة والَيسَتقِدمون

زييدةوةر لةسةر زةوىةدا نايةةَليَت   ( رةؤئةوةندة طوناث و تاوان ز)ي ستةميانةوة ؤوبيانثيَضيَتةوة بةه
 طري بةىَ ؤية ئةارامى و خة  بةاَلم ئةو خوا ،و، هةر زوو خاثووري دةكات بة هةموو طيانلةبةرانةوة 

جةا   ،َلةةتى ئةةو خةَلبةة دةدات و دوايةان دةخةات      ؤلةبةرئةوة تاكاتيَبى ديارىبراو م ،سيوورة 
 . نةتاويَك ثيَش دةكةون  ،نةتاويَك دوا دةكةون و  ،كاتيَك ئاكامى ديارى كراويان هات 

قاَلة زةرِةيةةك سةتةم لةكةةس    بةرِاسةتى خةوا مسة   : واتة /النساء( إن اهلَل الَيظِلُم ِمثقاَل ذرة. )
ياعبنادإ انني   )دا هةاتووة  يهةروةها ستةميشى حةرام كردووة هةروةك لةفةرمودةى قودس ،ناكات 

م ؤبةندةكامن من ستةمم لةخ: واتة .مسلم ( حرمت الظلم علن نفسي وجعلته حمرمًا بينكم فال تظاَلموا
 ..يةكرتى مةكةن جا ستةم لة ،حةرام كردووةو لةناو ئيَوةشدا حةرامم كردووة 

 : و دةفةرمويَت بردنجَلةوطريى كردووة لةستةم(خ.د)ثيَغةمبةريش  



  

ستةم كردن مايةى تاريبى و رِىَ دةرنةكردنة لة :واتة.  خبارإ ومسلم( الظلم ظلمات يوم القيامة( )أ
اكةةى  بةةاَلم سةتةمبار برِو   ،شةن دةبيَتةةوة   ؤرِ ؤى بة يَة ضونبة برِوادار بة نووري ئيمان رِ. قيامةتدا 

   .ستةم ليَبراوانئةطةر ضاكةشى كردبيَت دةدريَت بةرِووناك نابيَتةوة و  ؤناتةواوةو الوازة ورِيَطاى ب
َلةتىَ ئةةدات  ؤبة رِاستى خوا م: واتة. خبارإ ومسلم( إن اهلل ليملي للظا  حتن إذا أخذه   ُيفلته( )ب

 .  يَت قوتار بب ةاليان ناكات و نايةَلرِبةاَلم كةطرتيى بة ،بة ستةمباران 
واتنِق  )ى فةةرموو  يَة يةمةةن و ث  ؤى كورِي جةبةَ كرد كاتىَ ناردى بمعاذاري طذؤحةزرةت ئام( ج

 ت بثاريَزة لةةدوعا و نةزاى  ؤخ: واتة.  خبارإ ومسلم( دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب
 .   ةر طريادةبيَت ضونبة لةنيَوان ئةو دوعايةو خوادا ثةردة نيةو يةكس ،ستةمليَبراو 

ت ؤخة : واتةة .  البيهقني ( إياك ودعوة املظلوم ، فإمنا يسأل اهلل حقه ، وإن اهلل المينع ذا حق حقنه ( )د
ي دةكات ؤضونبة بةرِاستى ئةو ستةمليَبراوة داواى هةقى خ ،بثاريَزة لةدوعا و نزاى ستةمليَبراو 

 .ىو بةرِاستى خواش مةنجى هي  خاوةن هةقيَك ناكات لةهةقةكة
: واتةة  ، خبارإ(. دعوة املظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ، ففجوره علن نفسه)هةروةها دةفةرمويَت 

ضةونبة ئةةو    ،دوعاو نزاى ستةمليَبراو وةاَلم ئةدريَتةوة ئةطةر ستةمليَبراوةكة خراثةكاريش بيَت 
 . كراوة  ىيَيةتى و ثةيوةندى نية بةو ستةمةى كة لؤخ ؤكةسة خراثىيةكةى ب

من كان عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم ، قبل أن اليكون دينار وال ( )و
خذ من سيئات صاحبه حسنات ُا هوإن   تكن ل ،إن كان له عمل صاحل ُأخذ منه بقدر مظلمته  ،درهم 

بةا   ،وة هةركةس هةقي يةكيَبى بةسةرةوةيةو ستةميَبى لةيةكيَك كردو: واتة ،خبارإ(. مل عليهفُح
ضةونبة لةة قيامةتةدا هةةقي      ،ي ثىَ ئازاد ببةات  ؤتا دنياى رِوونةو دييار و درهةم هةية طةردنى خ

ئةطةةر   ،لةضةاكةكانى هةَلةدةطرييَ و دةدريَ بةة سةتةمليَبراوةكة      ،هةركةسى بةسةةرةوة بيَةت   
 . بةسةر ئةمةدا  ضاكةشي نةما لةخراثةكانى ستةمليَبراو هةَلدةطرييَ و دةدريَ

سةةختى لةسةةرة و   ى ةرشتيَك لةة غةنيمةةتيش سةتةمةو سةزا    ناثاكى و الدانى ه و ردنك غةش( ث
 ،َليةةوةتى و مةحبةمةة دةكريَةت    ؤي وئةو شةتة دزراوةوة لةة قيامةتةدا دةهيَيريَةت كةة بةك     ؤبةخ

: فيقنول  ،ال الفني أحدكم جينء يوم القيامة علن رقبتنه بعنري لنه رغناء     )دةفةرمويَت  (خ.د)حةزرةت 
فأقول الأملك لك من اهلل شيئا قد بلغتك ال الفني أحدكم جييء يوم القيامنة علنن    ،أغثين  يارسول اهلل

 ال ،الأملك لنك منن اهلل شنيئا قند بلغتنك      : فأقول ،يارسول اهلل أغثين : رقبته فرس لا مححمة فيقول
أملك لك من ال:  فأقول ،فيقول يارسول اهلل اغثين  ،الفني أحدكم جييء يوم القيامة علن رقبته صامت 



  

َلةةوة بيَةت و   ؤنةتان بييم لةقيامةتدا يةكيَبتان بيَت و حوشرتيَبى بة ك: واتة ( ..اهلل شيئا قد بلغتنك 
مةن   ،ببةةم الى خةوا    ؤناتوامن هيضةت بة  : ى دةَليَميَئةى ثيَغةمبةرى خوا فريام ببةوة مييش ث: بَليَ

ذى قيامةتةدا ئةسةثيَك بةة    ؤيَةت لةةرِ  نةبييم يةكيَبتان ب ،لةدنيادا تةبليغم كردى و ئاطادارم كردى 
 ؤهيضةم بة  : ى دةَلةيَم يَة مييش ث ،فريامبةوة : ئةى ثيَغةمبةرى خوا: بَليَ ،َليَبةوة حيلةى بيَت و ؤك

 نةبييم لةقيامةتدا يةكيَبتان بيَت و شتيَبى بةىَ  ،من لةدنيادا تةبليغم كردى  ،ت ؤناكريَ الى خوا ب
نةاتوامن هيضةت   : ى دةَليَميَمييش ث ،ةمبةرى خوا فريام ببةوة ئةي ثيَغ: َلةوة بيَت و بَليَؤدةنطى بةك

 .  من لةدنيادا تةبليغم كردى  ،الى خوا  مببة ؤب
 دوعاى ستةملَيكراو 

يةةكىَ   ،ستةم ئازاري دةروونى ستةمليَبراو دةدات و بةكولَ و دلَ دوعةا لةسةتةمبار دةكةات        
تا بةضةاكى ثةةروةردةى ببةات و ئامةادةى      ،كورِةكةى دةطريَت  ؤستايةك بؤلةثاشاكانى فارس مام

كةورِيش   ،ر لةةكورِي ثاشةا دةدات بةة ناهةةمش     ؤستاكة زؤذيَك مامؤرِ ،ذ ؤببات ببيَتة ثاشاى دوارِ
كاتيَك بةاوكى دةمريَةت و   .. ر دةروونى ئازار دةدات ؤهيضي دةسةالت نابيَ بيبات بةرامبةرىو ز

بةناهةمش ئاوا ليَت  ؤذ بؤفاَلن رِ: ى دةَليَتيَدا و ثياكةستؤدةنيَريَ بةدواى مام ،دةبيَتة ثاشاى ووالت 
ويستم تيَت بطةيةمن كةة  : ئةويش دةَلىَ ،بسيَيم  َلةت ََؤئةوةية ت ىذؤرِ ؤئةمرِ ،دام و ئازارت دام 

 . تا ئازارةكةى بضيَييت و هةرطيز ستةم نةكةيت  ،شة ؤستةمبردن ضةند ناخ
ةكات لةستةمبار ثةروةردطار يان يةكسةر يان ثا اوةيةك كاتيَك كةسيَبى ستةمليَبراو دوعا د     

وعزتني  )بةجىَ دةكات و لةفةرموودةدا هاتووة كةخواى ثةةروةردطار دةفةةرمويَت   يَج ؤكارةكةى ب
سةةرت دةخةةم ئةطةةر ثةاش      ،م ؤبةة طةةورةيي و دةسةةاَلتى خة     (وجاللي ألنصرنك ولو بعد حني

كةة   ،سةتةمبار دوا دةخةات    ىر حيبمةتيَك سةزا جارى وا هةية خوا لةبة.. ماوةيةكى تريش بيَت
ئاشبراشة خواى طةورة  ،ضىية و لةبةر ضىية ؤش سيووردار نازانني بؤئيَمةى بةندةى هةست و ه

وة تةنها ئةوة كة دةتوانيَت بة دةسةاَلتى  ،وانية  ؤوايةو ب ؤكةس ناتوانىَ موحاسةبةى ببات و بَليَ ب
 .  االنبياء  (سألونسأل عما يفعل وهم ُيالُي)ي لةهةموو كةس بثرسيَتةوة ؤخوايةتى خ

  نزاكةى ئيمام ئةمحةد
ةيةكى وةزيريَك بةناهةمش شةقازل ،طريابوو ( خلق القرآن)كاتيَك ئيمام ئةمحةد لةسةر مةسةلةى      
دا ية ؤبةوةى كةة لةالشةةى خ   خواية من مةزَلومم و هةقم بسيَية: ئةويش دوعاى ليَبرد وتى ،دا يَل

بةَليَ خواى طةورة نزاكةى وةرطرت و ئةو وةزيرة ثاش ماوةيةك اليةةكى تووشةي   . .بةندى ببةى 



  

اليةةكم ئةطةةر ثارضةة ثارضةة ببريَةت      : دةيةووت  ،ر بيَزارو نارِةحةت بوو بوو ؤز ،ئيفليجى بوو 
 .  ي نازانيَت واليةكيشم ئةطةر ميَشيَبى ثيَوة بييشيَ وا دةزامن شاخيَبى بةسةرا كةتووة ؤبةخ

 هيم احلسان شَيخ ئيربا
بةغةداو ضةاويان بةة     ؤوةفةديَبى كةوةيتى هةاتن بة     ،لةضةند مانطى ثاش ئازادكردنى عيَةرامش        

شةيَخى نةاوبراو    ،ة (شةيَخ ئيةرباهيم احلسةان   )وتارخويَيى مزطةوتيَبى بةغةدا كةةوتبوو كةة نةاوى     
مةن خةةَلبى   : بةوى  كة منوونةى دوعا قبولَ بوونى ستةم ليَبراوةو وت ،طيَرِابوونةوة  ؤرِووداويَبى ب

لةةيادى لةةدايك بةوونى حةةزرةت دا      ،بةسرةم و لةو شةارة وتةارخويَن بةووم لةة مزطةوتيَبةدا      
   إسنالمنا ننور ملنن يهتندإ     ): كةة دةَلةيَ   ،م خويَيدةوة (وليد األعظمن)نراوةيةكى ؤلةنةوةدةكاندا ه

ئيسالمةكةمان و رطريَتركةسيَك هيدايةت وةةه ؤواتة ئيسالمةكةمان نوورة ب(إسالمنا نار ملن يعتدإ
ئيَمةة بةغةةيري    :هةركةسيَك دةست دريَيى ببةات ، تةا دةطاتةة ئةةو ديَةرِةى كةةدةَلىَ        ؤئاطرة ب

رتيان لةسةر نوسيم و طريام لةاليةن ؤثاش تةواوبوونى يادةكة رِاث.. ثيَغةمبةر ئيقتيدا بةكةس ناكةين 
 ؤطواسةتيامنةوة بة   ثاشان سةاَلى  ،ور رِزطارم بوؤيةكى ز ثاش ئازار و ضةرمةسةرىَ.. رِذيَمةوة 
يةكىَ لةئامادةبوان كةة لةسةةر كورسةيةكى     ،لةيةكةم وتارمدا باسي زوَلم و ستةمم كرد  ،بةغدا 

: الم و وتىؤثاش نويَي كورِةكةى نارد ب.. كةم ئةندامةكان دانيشتبوو تا لة وتارةكةم بوومةوة طريا 
ر سةةرقاَلم و كةامت نيةة    ؤز: ميةيش هةرضةةند ومت   ،باوكم حةز دةكات سةردانيَبى ماَلمان ببةيت 

ئةةو ضةادرة   : بةة كورِةكةةى وت   ،ماَليان و ثاش بةخيَر هاتن  ؤووم بض ئيرت ناضار.. سوودى نةبوو 
بةوو كةة   ديَةل ؤكةاليان برد سوثةريَبى سثي م.. مبيَلة لة طةراجةكةدا ؤتؤالبةن لةسةر ئةو ئ

من لةساَلى : ى ئةم سيارةية ضىية؟ كابراى خاوةن مالَ وتىمةسةلة: ومت.. رِةقةمى كوةيتى ثيَوةبوو 
 من تةفتيشي بازطةكامن دةكرد ،كاتيَك كوةيتمان داطري كرد دا ويدا ليوابووم لة سوثاى عيَراق
مبيَلةةةم بييةةى بةدةسةةت الويَبةةةوة بةةوو ضةةةند ؤذيَةةك ئةةةم ئوتؤرِ ،لةةةنيَوان عيَةةرامش و كوةيةةت دا 

ئةةوانيش   ،شةن  ؤفيَرة بفرؤشةةرِ بةةو شة   : ليَبرد و بةثاسةوانةكامن وتحةزم  ،ئافرةتيَبيشى تيابوو 
رم ؤو ز زللةة كورِةكةةم دايةة بةرشةةمش و     ،طيَضةَلةيان ثيَبرد و بوو بةدةمةقاَليَيان و مييش ضووم 

ذنةكان دابةزين بةطريان و زريبةو ميةيش دةسةرتِيَييَبم كةرد    .. ستةكة بورايةوة ؤدا تا لةسةر شيَل
بةردم و  يَثرييَةينيَبيان دوعةاى ل   ،سةندن و هيَيامانةوة يَئييجا سةيارةكةمان ل ،برتسن بةسةرياندا تا 

 .. يتةوة يَت نةحةسؤشي ئيفليجى ببيت و لةدنيا و قيامةتدا لةخوياخوا تو: وتى



  

بةثةلة  ،يةشة بووم و دواتر قاضى ضةثم سرِبوو  ذيَك تووشي ثشتؤخوا ئاطادارة ثاش ضةند رِ      
برِياريةان دا نةشةتةرطةري    ،ردن كة ثةاش فةةحس    ،ري بةغدا ؤى باشرتين ثزيشبى ثسثالؤبرديامن ب

كردم و نةجاحةتى نةهيَيا و تووشي ئيفليجى بةووم  ؤبةَلىَ نةشتةرطةريان ب.. ببةن  ؤبرِبرِةى ثشتم ب
تةوبةةم  ، طرتةوومى   يةة ةزامن ئةاهى ئةةو ثرييَينة  ئة و لةوساوة  لةسةر ئةم كورسى كةم ئةندامةةم و  

يةان بطةات و   ن دةسةتم ثيَ ؤنةازامن ضة   ئةيرت  ،بطةرِيَيمةةوة   ؤمبيَلةكةشيان بوتوو دةمةوىَ ئ كردووة
ديةارة خةةَلبى بةسةرةش     ،يةةو   وتارتةدا زانةيم لةهجةكةةت بةسةراوى     ؤجا كة ت.. زمةوة ؤبياند

 ؤببةيت و سةيارةكةيان بة  ؤراخيَبم بؤبةَلبو لةبةر خوا س ،تيَبةالويان هةية لةطةلَ كوةيتيةكاندا 
 .. بطيَرِييةوةو طةردمن ئازاد ببةن 

ئاخر كىَ ئةويَريَ ثةيوةنةدى ببةات بةة كوةيتيةكانةةوةو     : مييش ثيَم وت: شيَخ ئيرباهيم دةَلىَ      
ئةيرت هةةموو   .. ديارة حبومةت بةشتى وابزانىَ سزاى قورسي لةسةر ئةةدات   ،ببات ؤنيان بؤتةلةف

كردووين ؟ ميةيش  ؤبةة قوربانةة ضةي بة    : دةَلةىَ بةاوكم  : هةييييةك كورِةكةى دةناردة الم دةيةووت 
م ؤكةاريَبى خة   ؤدا بة تا لةسةاَلى  ،ئةمة ساَليَبى خاياند  ،نةكراوة ؤبةخوا هيضم ب: دةمووت 

قَليات ضةاوةرِيَم  ةبةغدا ضةند سةةعاتيَك لةة نة    ؤسةردانيَبى بةسرةم كرد و كةويستم بطةرِيَمةوة ب
ن كةسةى  ياشيَخ فاَل: ةريَك كة ميى ئاوا بييى وتىبراد.. كرد سةيارةيةكى بةغدام دةست نةكةوت 

ر باشةةو  ؤز: ميةيش ومت  ،لةطةلَ ئةو ناضةي   ؤبةغدا ب ؤية و دةضيَت بمان سةيارةى ثىَؤطةرِةكى خ
ديارة رِيَطةيةكى دوورو دريَية  ،زيةوةو لةطةَلى سواربووم بةرةو بةغدا ؤيشتم برادةرةكةم دؤئيرت رِ

ر بةاش نيةةو اليةةمش    ؤيارةية زةسةتا هةرضةةندة ئةةم سة    ؤمام: وتةى  ةبرادةرةك ، ؤو كةوتيية طفتوط
 ،يةان سةةندين   يَضيببةين خوابيانطريَت سةيارةيةكي با ان هةةبوو ئةةو زاَلمانةة ل    ، يةبةجةنابتان ن

 ،ى رِةقةةم كوةيةت بيَةت    ىديَلؤقةت ناشيَ سةيارةكةت سوثةريَبى سةثي مة  : مييش ثيَم وت
وةرة بتبةم  ،نا كةرامامت نية : ى كةراماتت هةية ؟ ومتيَياشيَخ دةَل: ىوت ،برادةرةكة هةر ئةبَلةمش بوو 

 .. الى سةيارةكةتان ؤب
نةةنبت لةة    ؤن ببةى بة ؤبةَلبو تةلةف: ماَلى ليواكة و سةيارةكةى دايةوةو وتى ؤئيرت بردم ب      

 ات بةة كةىَ دةويَةريَ لةعيَراقةةوة ثةيوةنةدى ببة     : كةورِةش وتةى   ،كوةيت تا طةردمن ئازاد ببةات  
 .. كوةيتةوة

و ( عةةممان ) ؤب ؤتةرتيب دةكةم و لةسةر حسابي من بض ؤرتت بؤثاباشة ثةس: كابراى ليوا وتى     
عةةممان و   ؤئامةادةكرد و ضةوو بة    ؤثاش ماوةيةك هةموو شتيَبيان بة .. بةَليَ.. ن ببة ؤلةويَوة تةلةف



  

تةوةو ؤةمان دةسةتبةوت نةنةة خةوا كةردى وا سةةيارةك    : كوةيت و بةنةةنبى وت  ؤنى كرد بؤتةلةف
تر دوعاى  نةنبيشي ئةوةندةى ،بووةو داواى طةردن ئازادى دةكات  كابراى ليوا تووشي ئيفليجى

كةة طةرِايةةوة بةغةدا     كةورِة .. رتى لىَببات ثنةبيَت و خوا لةوة خرا طةردنى ئازاد: وتى وليَبرد
ميةيش   ،دنى ئةازاد نةةكرد   طةر ،لةطةَليا  مبةخوا ضي خةريك بوو: بوو ؟ وتى ليَمان ثرسي ها ضى

ش ؤئةبواية هةنةدىَ فةةزَلى عةةفوكردن و ليَخة     ،ن ئيش وا دةكريَ ؤئاخر كورِي باش ض: ثيَم وت
ناضةار جةاريَبى تةر لةسةةر     .. ئازاديةت لىَببردايةة    نباسبرداية و ئييجا داواى طةةرد  ؤبوونت ب
نةنبى كرد تةا رِازىبةوو    ريَبى تر قسةى لةطةلَؤعةممان و ئييجا بةج ؤةكة ضووةوة ب(ليوا)حسابي 

  .طةردنى ئازاد ببا
يشت و لةسةر عةرةبانةكة هةستا ؤخوا ئاطادارة ثاش دوو هةفتةيةك كابراى ليوا بةرةوضاكى رِ     

ر حممد ؤدكت ، ئةم رِووداوة لة رِةمةزانى .. )ي ؤى خيَمزطةوت بةث ؤضان ديَت بؤو ئيَستا بةط
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 ثَيشةكى
 ،  فصننلت( وإنننه لكتنناب عزيننز)نةةاوى ببةةات (عزيةةز)بةةة و بةرنامةيةةةك كةةةخوا نةةاردبيَتى

ِالينك   إت امنر فوض)كةثشتيان بة خوا بةستبىَ و كاروفرمانيان دابيَتة دةست خوا  يشبانطخوازانيَب
خواش ثشةتطرييان   ،و (الملجأ وال منجن منك ِاال ِاليك ،ِاليك  إوَاجلأت ظهر،ِاليك يووجهت وجه

 هةركةس ثشت بةخوا ببةستىَ،  الطالق(ومن يتوكل علن اهلل فهو حسبه ) بىَ ودةستى ثيَيانةوة بىَ 
 ..بةسة  خواى
دةبيَت لة واقيجى ذياندا و داَلن كةمةنةدكيَش   ديارة ئةو بةرنامةية وئةو بانطخوازانة كاريطةريان    

ثةرِو   ،لةم الشةوة كة دوذميةان ئةةوة دةبيةين ضةاويان بةةرايى نايةةو       ،دةكةن بةرةو هةمش و رِاستى
بات و ضاو بةسةتيان  ئةوة جادوةو خةَلبى لة خشتة دة : وتدةكةن ، دوذميان دةيان ؤثاطةندةيان ب

، ئةاخر ئةمةة سةيحرو     الطور  (َام انتم ال ُتبِصرون  افسحٌر هذا) وىقورئانيش فةرمو ،دةكات يَل
بيةين ونايانةةوىَ دان   بةاَلم نايانةةوىَ ب ،نا ضاويان هةية !! يان كويَرايى بة ضاوتانا هاتووة ! جادووة ؟

 ِانهنا ال تعمننَ  )كردوة ن كويَرة و شةيتان دَليانى داطريضونبة ضاوى دَليا ،بييَن  بةهةمش ورِاستى دا 
 . احلج(وب التِن فِن الصدور َتعمن القل بصار ولكنالا

هةنةديَبيان سةةرو ماَليشةيان بةةخت      ،ن لة كفةرو خراثةكردنةدا و   بوو كافران طورج و خيَرا    
وال ): ى فةرموويَية ثةروةردةطار دَليةوايى كردو ثؤب ،خةمبار كرد  (خ.د)ئةمةش حةزرةتى  ،دةكرد 

لن َيُضروا اهلَل شيئا يريد اهلل َاال جيَعل َلم حظناََ فنِن االخنِرة    ِانهَم  ،الكفر  َيحزنك الذين يساِرعون فِن
كةثيَشةربِكيَ دةكةةن لةة     ئةوانةةى  (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر : واتة ل عمران آ( ولم عذاب عِظيم ،

ضونبة بةرِاستى ئةوانة هةرطيز هةي  زيانيَةك بةةخوا ناطةيةةنن     ،باوةرِيدا خةمبارت نةكةن يَكفرو ب
يان ئامادةيةة  ؤريش بؤسزاى سةخت وناس ،هي  بةشيَبيان لة قيامةتدا ثيَيةبةخشيَت  خوا دةيةويَت،
نفقونها ثنم  ان الذين كفروا ُينفقون اموالم ليصندوا عنن سنبيل اهلل ، فسنيُ    ) هةروةها دةفةرمويَت ..

 .. االنفال ( تكون عليهم حسرة ثم ُيغَلبون ، والذين كفروا اا جهنم ُيحشرون 
يَدةطةين كة لة كيَشمةكيَشى نيَوان هةمش و ناهةقدا كافرانيش مةالَ و سةامان سةةرف    لةمةوة ت     

تةنها دنيايان هةيةو  لةكاتيَبدا كة ،يانا دةطرنؤدةكةن و ، قوربانى دةدةن و ماندودةبن و دان بة خ
ئةى دةبىَ يان لةثيَياوى دنيادا، ؤناهةقى خ ؤئةطةر ئةوان ئاوابن ب..برِواداران دنياو ئاخريةتيان هةية 

ةزامةندى خواو دةست بة دةستهيَيانى رِ ؤشش و قوربانى دانياندا بؤن بن لة هةولَ و كؤبرِواداران ض
 قورئانيش ئةمة دةخاتةة بةرضةاوى بةرِواداران و لةةثاش غةةزاى ئوحةد       ..ئاخريةت ؟؟كةوتيى دنياو



  

ون وترجون من اهلل مناال  ملكما تأ ا تأملون فِانهم يأملونوال تهنوا فِن ابتغاء القوم ِان تكونو)دةفةرمويَت 
سسةت و الواز مةةبن و كةةم تةرخةةم مةةبن لةة رِووبةرِووبوونةةوةى        : واتة  /النساء(يرجون 
 ،ئةطةر ئيَوة ئازارو ئةشبةجنة و نارِةحةتيتان هةبيَت ئةوانيش وةك  ئيَوة دةيةان بيَةت    ؤخ،كافراندا 

  .خوان  ى سزاىيَيش ضاوةرِى ثاداشتى خوان و ئةوانيَلةكاتيَبدا ئيَوة ضاوةرِ
كرهم وعنداهلل مكرهم وِان وقد مكروا م!)قثيالنيَك كة شاخ لةبن ديَيىَ  ،كافران ثيالن دادةنيَن     

ئةطةر كافران بةرِيَبازى ناهةمش و دنيا ثةرستيانةوة بتوانن  /ابراهيم( اجلبال  ههم لتزول منركان مك
شةويَن كةةوتوانى بةرنامةكةةى     ،سةتانى خةوا و  ؤمش ودن ئةةهلى هةة  ؤئةيرت ضة   ،ثيالنى ئاوا دابييَن 

لَ و طةرم و طةورِ نةةبن لةةثيَياو    ؤبةثشتيوانى خوا ثيالنى مةحبةم و كاريطةر دانةنيَن و طورج و ط
تيشةك   ؤيةم ديَتةوة خزمةت خويَيةرانى بة يَئاليَرةوة جاريَبى تر ذيانةوة بةشى س ..طةياندنى هةقدا 
بةتايبةةتى و  (خ.د)حةةزرةت   ششىؤهةولَ وك ؤى و ئاماذةكردن بمةَلىَ ضةمبى ئيمانؤخستية سةر ك

بطةرِيَتةوة و بتةوانني بةرنامةةى بىَويَيةةى     ؤسا بةَلبو طورِوتيييَبى نويَمان ب ،بانطخوازان بةطشتى 
 .قورئان بطةيةنني بة سةرتاسةرى جيهاندا 

 بانطخوازى ماندونةناس
بيَةت كةة كةسةيَك    و ضاكرت ين  قسةةو طوفتار  ثلةو ثايةيةكى يةكجار بةرز ئةطةر بانطخوازيى    

 هةست بة ماندويةتى ببات ؟ت بباوضى بانطخواز ميةؤئيرت ب،زامةندى خوا بيَت ةبيبات و مايةى رِ
ئةةوة   ،طةورةيى بانطخوازيى تيَدةطةين  ،زةكاندا بطيَرِين ؤفةرمودة ثريهةركات ضاو بة ئايةت و    

 فصنلت (وقال اننن من املسلمني اهلل وعمل صاحلًا دعا اا ومن َأحسن قوال  ن)قورئانة دةفةرمويَت
حتنَن النملنة فنن     نيضن َران اهلل ومال ئكته وَاهل السماوات واهل اأَل)دةفةرمويَت  (خ.د)،حةزرةتيش 

باشة كةسةيَك خةواى طةةورةى باالدةسةت     ( رياخل معلمن الناِس لون علنَصحرها وحتَن احليتان لُيُج
ى بزانةىَ ضةةندن دوعةا و    ؤخ ؤيىَ بةسةرياو مةال ئيبةتةكان مةطةر خوا برِةمحةت وبةرةكةت بباريَ

تةنانةت حوتيش  ،تةنانةت ميَروولة  ،ى و ضى لة ئامسانةكان و ضى لة زةويداية ؤنزاى خيَر ببةن ب
ذ ناخاتةة سةةريةك تةا ئةةو ثلةة بةةرزةى       ؤن شةوو رِؤئيرت ضى دةوىَ ؟ض ،ببةن  ؤدوعاى خيَرى ب
 ..دةست ببةويَت 

وهةرئةةوة كةةدةتوانىَ بتباتةة ثيَشةةوة و ثايةبةةرزت ببةات        ه(خر ؤم)و (مقدم )خواى طةورة     
كاريَةك  ؤبةانطخواز هةةموو ه    يةؤ، ببتخاتة دواوة و نةيةَلىَ سةر زياد ببةيت هةرئةويش دةتوانىَ،

ات و ئاسةان ببة   ؤى دةثارِيَتةةوة كةارى بة   يَة دةطريَتة بةرو ئييجا بةدَليش ثشت دةبةستيَت بةخواو ل



  

دةست بداتة باَلى، يان سةركةوتن يان شةهادةتى ثيَببةخشىَوهةميشةة ضاودةخشةيَيىَ بةةكارةكانياو    
 .يدا دةضيَتةوة تاكارةكانى ضاكرت ببات وكةموكورِيةكانى نةهيََلىَ ؤبةخ

 !ى م  ىَل نةِر جنَىؤهةرت
 :منوونة  ؤب ئةوةى بامسان كرد لةذيانيامةى ثرِ بةرةكةتى سةروةرماندا دةيبييني      

 ضبةيةؤئةم شار دةرضوو ،(طائف) بةرةو (خ.د)حةزرةت،دا يى ثيَغةمبةريَت()ةواَ ساَلى لةش     
ى (حارثة)ى كورِى (زيد) ،بةثىَ لة هةردووسةرةوة  ماوةكةى برِى  ،كم لةمةكبةوة دوورة ()

 ،ئيسةالم   ؤى دةكةردن بة  لةرِيَطةدا بةالى هةر خيََليَبةدا بطوزةرايةة بةانط    ،غواَلمى لةطةَلدا بوو 
كة بريتى بون ، (ثقيف)ضووة الى سىَ برا لةخيََلى ( طائف)كة طةيشتة  ،كةسيان بةدةميةوة نةهاتن 

لةطةَليان دانيشت  .(يثقف)ى ( عمر)ى كورِى(عمرو)كورِى ( حبيب)و ( مسجود)و ( عبد ياليل)لة 
شةاكى كةعبةة   ؤبيَت شةرت بةىَ ث ى ناردؤئةطةر خوا ت:يةكيَبيان وتى  ،ئيسالم   ؤو بانطى كردن ب

بةخوا هةةرطيز  : يةميشيان وتى يَنةبيَت ؟ س ؤزيوةتةوة تؤخوا كةسى نةد: ئةوى تريان وتى ،بدرِيَيم 
 ،بدةمةةوة   ؤثيَغةمبةريت لةوة طةورةتريت كةمن رِةتةى قسةةى تة    ؤئةطةر ت ،قسةت لةطةلَ ناكةم 

ئيةةدى ثيَغةمبةةةر  ،َلةةدا ببةةةم ببةةةيت ثيَويسةةت ناكةةا قسةةةت لةطة ؤئةطةةةر لةطةةةلَ خواشةةدا در
 .ئةطةر ئةوةى دةتانةويَت بيبةن ئةوا تباتان ََ دةكةم ئاشبرام مةكةن : فةرمووى (خ.د)

 ؤليَةرة بةرِ  : ثيَيان وت،ذ لةناوياندا مايةوة و ثياو ماقولَ نةما نةرِواتة الى ؤدة رِ (خ.د)حةزرةت      
نةةفام و كويلةةكان كةوتيةة     ، بطةرِيَتةوةةويستى ك ،ئييجا هةرزةو نةفامةكانيان ََ هاندا  ،دةرةوة 

ى وةستان و كةوتيةة بةةرد   ؤبةدوو رِيز ب وبونةوة ؤخةَلبى ك ،دواى بة جييَودان و هاوار ليَبردن 
هةةتا نةعلةةكانى ثرِبةوون     ،قاضةيان دايةة بةربةةرد     ،باران كردنى و قسةى ناشريييشيان ثيَةدةوت  

بةشةويَييةوة   ،ةتا بةرديَك بةر سةرى كةوت و شةباندى ه ،ى دةداية بةرى ؤيش خ(زيد)لةخويَن و
ميةل لةة   (سةىَ )كةة ،دا(ربيجة)ى كورِانى (يبةش)و (عتبة)ى ببات بةباخيَبى ؤو خبوون هةتا ناضار بو

 !!..كةضوة ناو باخةكةوة ئةوان طةرِانةوة،(مةتر ؤثيَيج كيل:واتة ) ة وة دوورة (طائف)
كة هيَورو ئارام  ،لةذيَر سيَبةريَبدا ثاَلى دا بة داريَبةوة  ،يَك ضووة ذيَر دار ميَو (خ.د)ثيَغةمبةر       

خراثةةى  وبيَتاقةتى دةرهةةمش ئةةو مامةَلةة     نزا بةناوبانطةكةى كرد كةثرِيةتى لة خةمى دلَ ،بووةوة 
اللهم ِاننِن َاشنكو   )فةرموى  ،دةست باوةرِ نةهيَيانى هي  كةسيَك ثيَى بيَزار بونى لة ،توشى هات و 

واننت  ،َاننت ربَُ املستضنعفني   ،النرامحني  يا َارحم ،الناس وهوانِن علن ،وقلةحيلتِن،قوتِن اليك ضعف
 ،فال أَُباِا  ضٌبِان   يكن بك علَن غ،عدو ملكته َامرى  َام اا،اا بعيد يتجهمنِن  من تكلنِنق اا،ربِن



  

ح علينه امنُر الندنيا    َاوسع لي أعوذ بنور وجهك الذِى َاَشرقت له الظلمنات وَصنلُ   هِنولكن عافيتك 
وال حول وال قوة اال  ،لك الُعتبن حتن ترضن ،ك َاوحيل علَن سخطك غضب ِمن ان تنزَل بن،واالخرة 

دةكةم  ؤدةسةالتيم بةدةست خةَلبةوة الى  تيَم توانايى وبشباتى الوازى و كة ،خواية : اتة و( بك
 ،خةاوةنى ميةى    ؤت ،و  ضةوساوةكانىثةروةردةطارى  ؤت ،ئةى بةبةزةيرتييى هةموو بةبةزةييةكان  ،

ئةطةةر   يان بة دوذمييَك  كارت داوة دةست ؟ ،بةدوورة كةسيَك ئازارم بدات  بةكيَم دةسثيَريت ؟
ثةنادةطرم بةةنوورى   ، من دَلطوشادترة ؤب ؤكردنى ت بةاَلم بىَ وةيى ،م ََ نةرِةجنيَيت من باكم نية ؤت

كاروبارى دونيا و ئاخريةتى لةة   ،تةوة وؤرِووناك كرد كة هةموو تاريبستانةكانى ؤزى تؤرِووى ثري
نيةاز  يةان خةة ت مبطريَةت ، رِازو   ،مت بةسةةردا داباريَييةت   ؤسةر دامةزراوة لةوةى كة تورةِيى خة 

 . ؤجوَلةيةك نية مةطةر بةيارمةتى تهي  تواناو دةسةالت و،دةبيتى ازية هةتا رِؤالى تؤهةرب
بةثىَ  ،خوايان ليَبيَت  يةو ئيمامى ثيَغةمبةرانة سةالمىظايةتؤمر ستاىؤكةمام(خ.د)حةزرةت..بةَلىَ     
سةرباقى هيالكى و ماندووبوون  بةالى  ،َلةوانيدا دةبرِيَت ؤلَ و هةردو ضؤكم بةدةشت و د( )

 ،ئيسةالم و هةرضةةند كةسةيان وةالميةان نةداوةتةةوة       ؤيشتووة بانطى كردوون بؤهةر خيََليَبدا رِ
ف دا هةوَلةةكانى بةةرى نةةطرت و    يئتاذى رِةبةمش لةناو ؤثاشان دة رِ.بيَزار نةبووة َلىَ نةداوة و ؤك
ن و وبة دوايةوة بةو  مةترؤثيَيج كيلر بة ناشرييى وةاَلميان دايةوةو تةنانةت بةردبارانيشيان كردو ؤز

 !ئازاريان دا 
بةةكولَ و دلَ   نؤكةضة ،دةردةكةةوىَ   ؤلة دوعاكةشيةوة لوتبةى بةندايةتى و خواثةرستيمان ب     

يةةكى هةةبيَت و   دةست دةكات و دةترسيَت كةم وكورتدةثارِيَتةوة و تةنها شبات الى خواى باال 
م ؤتةنها تة :هةروةها هةموو مةبةستى رِةزامةندى خواية و دةفةرمويَت  !بووبيَتة مايةى غةزةبى خوا 

  ..بيَتةجنيَيت باكم نية و ضى دةبيَت باََ نةرِ
 :ةداس موسَلمان بوونى ع

غةواَلميَبى نةسةرانيان    ،كة هةردوو كورِةكةى رةِبيجة بةو شيَوةية بيييان بةزةييان ثيَةدا هاتةةوة       
كة  ،ئةو ثياوة  ؤهيَشويةك لةو تريَية ببة ب ؤبرِ:ثيَيان وت  ،بانطيان كرد  ،بوو  داسةناوى ع ،هةبوو

: داس وتىةع ،تى كرد بة خواردنى دةس بسم اللةى كردو (خ.د)بردى و داييا لةبةردةم ثيَغةمبةردا 
 ..حةَلبى ئةم شويَية ئةو وتةية بةكارناهيَين

 و ض ئايييَبت هةية ؟ كويَيتخةَلبى  ؤت: فةرمووى  (خ.د)ثيَغةمبةر     



  

خةةَلبى شةارى ثيةاوة ضةاكةكةيت     :فةةرمووى   (خ.د)ثيَغةمبةر،م (نييوى)نةسرانيم و خةَلبى :وتى 
 ية ؟يَك( مةتى)كورِى (يونس)انيت ضوز ؤت:وتى  ؟(مةتى)كورِى (يونس)

 ..مييش ثيَغةمبةرم ،ئةو براى ميةو ثيَغةمبةر بوو :فةرمووى  (خ.د)ثيَغةمبةر    
ش يةةكيَبيان  (ربيجةة )ئييجا عةداس كةوت بةسةر دةست و قاضياو كةوتة ماضبردنى ، كورِةكةانى  

 ..غواَلمةكةشى ََ هةَلطيَرِاييةوة  ئةوة:بةوى تريانى وت
 ببات ئةوة ضىية ؟؟ ؤت بؤَلة رِؤدايبت رِ:تةوة ثيَيان وت داس هاةكةع
بةرِاستى هةواَليَبى ثيَداوم جطةة لةة ثيَغةمبةةر     ،لةسةر زةمييدا لةم ثياوة باشرت نية  ،طةورةم :وتى 

وةرت نةكةةيت لةئاييةكةةت    ،عةةداس  ببات  ؤت بؤَلة رِؤدايبت رِ:ثيَيان وت ..كةس نايزانيَت 
 .ت باشرتة لة ئاييةكةى ئةو ؤخئاييةكةى  ،بطيَرِيَت 

كة كةسيَبى نةسرانى خةَلبى نةييةوا موسَلمان بوو (خ.د)ثيَغةمبةر  ؤئةمةش يةكةم دَليةوايى بوو ب)
 .. (لةسةر دةستيا

 دَلفراوانى تا دوا ثلة 
يةوة بةةرةو مةكبةة    ىثاش دةرضوونى لةباخةكة بةدَلشباوى و خةمبار (خ.د)ثيَغةمبةرى خوا      

 :مان دةطيَرِيَتةوة ؤ، بوخارى ب( قرن امليازل )تا طةيشتة طةرِايةوة 
شةرتوخراثرتت بةسةةر هةاتوة    ؤذى ناخؤكةةئايارِ (خ.د)جاريَبيان عائشةثرسةيارىبردلةحةزرةت      
كةضوومة  ،بوو(عقبة)ذى ؤخراثرتين شتيَك كة بيييم رِ:ئةويش لةوةالمدا فةرموى !ذى ئوحود؟ؤلةرِ
مةَليَك خةم و ؤئيرت بةك ،وبة هي  شيَوةيةك بةدةممةوة نةهات (كاللعبد )ى كورِى (عبد ياليل)الى 

سةرم بةرز كردةوة بيييم هةوريَك  ،شم نةهاتةوة ؤنةبيَت ه( قرن امليازل ) لة  ،خةفةتةوة دةرضووم 
فةرمووى  ،بانطى ليَبردم  ،سةير دةكةم جوبرائيلى  تياية  ،كردووم ، ليَى وردبوومةوة  ؤسيَبةرى ب

 ؤئةوة خواى طةةورة فريشةتةى بة   ، رة طويَى لة وتةكانى طةلةكةت بوو كةثيَيان وتى خواى طةو:
ئييجا فريشةتةى شةاخةكان بةانطى      ..ت فةرمانى بةسةرا بدةيت ؤئةوةى بةخواستى خ ؤناردويت ب

ئةطةةر دةتةةويَت    ،ضةيت دةويَةت   ،ئةى حممد ئةوة ميم :ثاشان فةرموى ،كردم و ساَلوى ليَبردم 
بةَلبو ئوميَدةوارم خواى طةورة لةثشةتى   :مييش ومت  ،شاخةيان بةسةردا دةهيَيمةوة ئيَستا ئةو دوو 

... ثةيةدا نةةكات      ؤخواى طةورة بثةرستيَت و هي  هاوبةشى ب مانة  نةوةيةك  َاتةوة كة تةنهائة
شةى و  ؤن طوىَ ناداتة ناخؤدةردةكةوىَ كةض ؤلةم وةالمةوة كةسايةتى لةويَية نةبووى حةزرةمتان ب

 (ر ؤطوالوى سةرم ل) .ذوو نةوةى داهاتووة ؤيةكانى و هيواى بةدوارِنارِةحةت



  

 يةكان موسَلمانبوونى ثةرى 
ذيَةك  ؤو ضةةند رِ (النخلنة  )رِآى مةكبةى طرتة بةةر تاطةيشةتة شةيوى    (خ.د)ثاشان حةزرةت      

لةة دووشةويَيى    ، كةة برِوايةان ثةىَ هيَيةا    خواى طةورة ضةند ثةرىيةكى نارد كةة  ،لةويَدا مايةوة  
وإذ صنرفنا إلينك نفنرُا منن اجِلننَّ      ): دا دةفةةرموىَ  (ئةةحقاف )لةسةوورةتى   ،وة اقورئاندا باس كر

ا نياقومنا إ: قالوا  ،لَّوا إا قوِمِهم ُمنِذرين وانِصُتوا فلما ُقِضَي : فلما َحَضُرُوُه قالوا  ،ن آيستِمعون القر
ياقومننا   ،ِدقًا ِلما  بني َيَديِه يهدإ اا احلِق وإلي طرينق مسنتقيم   َسِمْعنا كتابًا ُأنِزَل ِمن بعِد موسن ُمَص

وَمنْن الُيِجنْب داِعنَي اهلِل     ،مِنوا ِبِه َيْغِفْر لكم ِمن ذنوِبُكْم وُيِجْرُكم َمْن عذاٍب أِليم آاجيبوا داعَي اهلل و
 .االحقاف /  ( فليس ُبِمْعِجٍز يف االرِض وليس لُه ِمن دوِنِه أولياء اولئَك يف ضالٍل مبني 

تا طوىَ لة قورئان بطرن  ، ؤيادى ئةوة ببة  كاتيَك ئيَمة دةستةيةك ثةراان الداية الى ت: واتة      
كاتيَك قورئةان خويَيدنةكةة    ،بن  دةنطن وبىَ طوىَ بطر: ئةوسا كة ئامادةبوون بة يةكرتيان وت  ،

ن و دةستيان كةرد بةةئاطادار كردنةةوةو    زو قةومةكةياؤناو هؤثةرى يةكان طةرِانةوة ب ،تةواو  بوو 
 .ثةيرِةوى كردنى ئةم ئايية نوىَ ية  ؤبانطبردنيان ب

طويَمان لةة ثةةرِاويَك بةوو كةة لةة دواى موسةا        ،باوةرِ ببةن  ،زو طةَ ئيَمة ؤئةى ه:وتيان      
يمةايى و هيدايةةت   رِيَ ،يةتى و رِيَبة لةطةَلياندا و ؤسةمليَيةرى ثةيام و كتيَبةكانى ثيَش خ ،نيَردراوة 
 .هةمش و رِاستة شةقامىرِاست ودروست  ؤدةدات ب

ش ؤئةوكاتة لةطوناهةكانتان خ ،بضن بةدةم بانطخوازى خواوة و برِواى ثىَ بهيَين  ،ئةى خزميية     
 ،جائةوةى ثيَشوازى لةةبانطخوازى خةوا نةةكات    ،دةبيَت و لةسزاى بة ئيَش و ئازار دةتانثاريَزيَت 

كةسيش ناتوانيَت جطة  ،و خوا دةستى قودرةتى نةيطاتىَ ةدةست خوا دةرباز ببيَت ئةوة وةنةبيَت ل
ر ؤئائةوانةة لةة طومرِايىةو سةةر ليَشةيَواويَبى ز      ،لةخوا رِزطارى ببةات و ثشةتيوانى ََ ببةات    

 ..ئاشبرادان 
ِاَننا َسنِمعنا   :الوا ن فقن قل ُأوحن ِاَا انُه استمََََع نَفر من اجل)يش دا دةفةرمويَت (اجلن)لة سورةتى      

عِجَز فِن االرض وَلن وَانا ظننا َان َلن ُن ..  امنا به ولن نشِرك بِربنا َاحدآيهدِى اَا الرشِد ف، عجبًا قرانًا
هةاتووة كةة بةراِسةتى     ؤسرووشةم بة  :ثيَيان بَلةىَ   (خ.د)ئةى حممد :ةوات (-)اجلن (  َهَربا هعِجَزُن

بةرِاسةتى  :خويَيدنةوةى قورئان و جاكة تةواو بووة وتويانة  ؤة بيان طويَيان طرتوويدةستةيةك لة ثةر
رِيَبازى ذيرى  و تيَطةيشنت و ئيَمةش  ؤهيدايةت دةدات ب ،ئيَمة قورئانيَبى سةرسورِهيَيةرمان بيست 

 .ثةروةردطارمان ؤباوةرِمان ثيَبرد و هةرطيز كةس ناكةيية هاوةلَ ب



  

ىَ لةدةستى قودرةتى كةس ناتوان:يةك كة ئةويش ئةوةية ئييجا قورئان جةخت دةكاتة سةر راِست     
يةةكان دةركيةان بةةم راسةتية      هةروةك ثةرى ،دةرضيَت و كةس ناتوانىَ ليَى رِابباتثةروةردةطار 

 (.ُنعِجَزه هرباَان لَن ُنعِجَز اَلله فِن االرض ولَن وانا ظننا )دةَليَن  كةكردووة 
و ( ئيةيس )تاتيَمان بطةيةنىَ كةنة  ،مان  رِاستى باسبرد يشدا هة(ئايةتى ئةحقاف )لةسورةتى     
 مةطةر بةفةرمانبةرى و طويَرِايةةَلى ،يان قوتار ببةن ؤناتوانن لةدةسةالت و تواناى خوا خ( جن )نة 
ِمن دونه أوليناء اولئنك يف   له وَمْن  الُيجْب داعَي اهلل فليس ِبُمْعِجٍز يف االرض وليس )ثةروةردطار  ؤب

 ...(.ضالل مبني
ودايةة دةسةت   (طنائف )خةَلبى  ؤئةمة ئةو سزاية بوو كةخوا ناردى ب ؤبةَلطةى لةبةرضاويش ب    

رة حةزى نةكرد خوا ذيَ،يةوة ؤخ و دامةزراوى رى ميهرةبانىؤكةحةزرةتيش لة ز ، (خ.د)حةزرةت 
 .. و ذووريان ببات و لةناويان ببات
 تاقة ساتَيكيش بَى هيوا نةبوو  ؤب  

تاقةة   ؤمةان دةردةكةةويَت كةةب   ؤب ،ببةةين  (خ.د)دى سةةيرى ذيانيامةةى حةةزرةت    ئةطةر بةور    
ئةوةتا  ،هيوا نةبووةو هةميشة دَلييابووة لة سةركةوتيى بةرنامةى خوا  بىَ(خ.د)ساتيَبيش حةزرةت 

ن ؤض: لةثيَش ئةوةى بضيَتة ناو مةكبةوة زةيد ليَى ثرسى  ،ذو لةسةخترتين كاتدا ؤشرتين رِؤلة ناخ
 ،ئةةى زةيةد   : ناويان لةكاتيَبدا كة قورِةيش دةريان كردويةت ؟ ئةةويش فةةرمووى     ؤةوة بيتؤدةرِ

 ..دةيبييى خوا دةرووى خيَر دةكاتةوةو ثيَغةمبةر و ئايييةكةشى سةردةخات  ؤئةوةى ت
 بةو فايى حةزر ت   

َلةةى ثيةاويَبى خيَ  ،مايةةوة  ( حةرا  )لةة  ،كةة لةمةكبةة نزيةك بةووةوة      (خ.د)ثيَغةمبةةرى خةوا       
الى  ؤئييجا ناردى بة ،ثةناى نةدا ،تاثةناى بدات (شرية)ى كورِى ( اخيس)الى ؤى نارد ب(خوزاعة)
كةةورِى ( ُمطعننم)الى  ؤئيجةةا نةةاردى بةة   ،ئةةةويش رِازى نةةةبوو  (عمةةرو)ى كةةورِى (سةةهيل)
كوِرةكةانى و خيََلةكةةى بةانط كةردوو بةضةةكةوة لةةدةورى كةعبةة         ،رِازى بوو(مطعم)،(عدى)
ئييجا هةواَلى نارد  ،ى يَى داَلدة داوةو كةس نابىَ دةست بهيَييَتة رِ(حممد)يطةياند كة بونةوة و رِاؤك
يى يَحةزرةتيش هات تةوافى كةعبةى كردوو دوورِكات نو،كةبيَتة ناو مةكبةوة (خ.د)حةزرةت  ؤب

تاثةاش ضةةند سةاَليَك لةشةارى      ،ى و، سةر لةنوىَ كةوتةوة هةوَلةدان  ؤخ كرد و طةرِايةوة ماَلى
 .ة وة دةرطا لةبانطةوازةكةى كرايةوة (ثربي)



  

لة بةارةى ديلةةكانى    ،ى لةبةرضاو بوو (مطعم)هةميشة ثياوةتيةكةى  (خ.د)جا ثيَغةمبةرى خوا     
 ؤلةذياندا بوايةو تبةاى بة  (عدى)ى كورِى (مطعم)ئةطةر: ةفتا كةس بوون فةرمووى حبةدرةوة كة 

  .بةرِاستى ئةمةش لوتبةى بةوةفايي و مةردايةتى ية كة! بةردةدا  ؤئةم ديالنة ببرداية هةموويامن ب
 بانطخوازو ثاِرانةو  لةخوا 

رى ؤمان دةردةكةةويَت كةةطرنطى ز  ؤب(خ.د)ئةطةر سةيرى نزاو ثارِانةوةكانى حةزرةت ببةين      
زى ؤثيَغةمبةرى خوا هةميشة دةمى ثري.. ريَبة لةعيبادةت ؤضونبة ئةوةش ج ،داوة بةنزاو ثارِانةوة 

اللنهم اسنلمت   ) : ةوةتا كة شةو دةنووست دةيفةةرموو  ئ ،و بووة بةنزاو ثارِانةوة و يادى خوا ثارا
الملجأ وال منجا  ،وأجلأت ظهرإ إليك  ،ووجهت وجهي إليك  ،وفوضت امرإ إليك  ،نفسي إليك 

جا داوامان ليَدةكات كةئةمةة   (..منت بكتابك الذإ انزلت وبنبيك الذى ارسلت آ ،منك إال إليك 
 ..هةركةسيش بيخويَييَت و مبريَت لةسةر فيرتةت دةمريَت  ،ويَيني و َ
 ؤلوتبةى بةندايةتيت ب ،بةهةمان شيَوة سةيرى دوعاكانى بةيانيان و ئيَواران و شةونويَيى ببة      

ريَك ؤذى عةرةفةى حةجى مةالَ ئاواييةدا بةةج   ؤلةرِ.. طةيشتبووية (خ.د)دةردةكةويَت كةحةزرةت 
خوا دةردةبرِيَت كةةجآى تيَرِامةان و    ؤى بؤرى خؤةذارى و بىَ دةسةآلتى و ئاتاجى زثارِاوةتةوةو ه

 :كةدةفةرمويَت   ،سةرجنة 
انا ،عليَك شنء من َامرِى الخيفن،وتعلم سرِى و عالنيتِن ،وترى مكانِن ،اللهم ِانك تسمع كالمِن)    

لك مسنألة املسنكني   أسن أ،ملعنرتف بنذنوبِن   املِقُر ا،املشنِفق والوجل ، رياملستغيث املستج،الباِئسُ الفقري 
عت لك َرقَبُتُة وفاضت لك َمن خض،دعوك دعاء اخلائف الضريرأو،بتهل اليك ِابتهال املذنب الذليل أو،

 ،وفنًا رحيمناً  ؤوكنن ِا ر  ،اللهم ال جتعلنِن  بدعائك رب شنقيا ،ورِغم  َانفه لك  ،وذل جسده ،عيناه
 (لني وياخرياملعطني ؤياخري املس

 ؤطةةورةيى حةةزرةمت  بة    ،بةرِاستى هةرضةةندة ئةةم دوعايةة دةخةويَيم و بةريى ََ دةكةمةةوة            
دةردةكةوىَ  و وانازامن كةس هةبىَ وةك ئةو ثايةبةرزة هةذارى وبىَ نةازى و كةساسةي و بيَبةسةى    

ةك خوايةة ليَةت دةثارِيَمةةوة هةةرو    :ئةوةتا دةفةةرموىَ  .. خوا  بةيان كردبىَ و ثارِابيَتةوة  ؤى بؤخ
! ، ثارِانةةوةى ض كةسةيَك ؟   (وادعوك دعناء اخلنائف الضنرير    ) ثارِانةوةى كويَريَبى نابيياى ترساو
خوا كةةض كردبةَى و ضةاوانى فرميَسةك بِريَةيىَ و دان بيةىَ بةة         ؤثارِانةوةى كةسيَك كة طةردنى ب

ى يَة ئةمةة لةكاتيَبةدا كةةخوا بةة دةقةى ئايةةت ث       ،كةمتةرخةمى و كةم و كةورتى و طوناهةةكانيا   



  

ليغفر لك اهلل ماتقندَم ِمنن ذنبنَك و ماتنَاَخر وُينِتَم      )  !ش بووة ؤرِاطةياندووة لةطوناهى بةرودواى خ
  .  الفتح(وَيْنُصَرَك اهلل نصراََ عزيزاََ  ،نعمَتُة عليَك و يهديَك صراطامستقِماََ 

 ،دةسةةالت  يَب دةى ئيَمةى طوناهبارى داماوى ،وم بووة ئاوا دةفةرمويَ صمةع(خ.د)حةزرةت      
 !ن بثارِيَييةوة و بَلينَي ضى ؟ؤذةى شةيتان لة اليةكةوة زةفةرمان ثيَدةبات ئةبىَ ضؤكةهةر رِ

 كاروانى ماندوونةناسان
 :  السميط ر عبدالرمحان ؤدكت: يةكةم  

راى ؤدكتة ( ام درمنان االسنالمية  )ى ؤةو لةةزانب (كويَةت )ر عبدالرمحان ثزيشبةو خةَلبى ؤدكت    
مةار دةكةات و نةةك    ؤى تؤئيسالم لةئةفريقيادا  كةميَيوو بةئاوى ئاَلتون ب ؤكاريَبى كرد ب هيَياوة ،

ى رِيَةز و  يَة لةدنياشةدا هةةردةم ج   ،باشرتين ثاداشةت وةردةطةرىَ    (ان شاءاهلل )هةر لةئاخريةت دا 
ملية خلدمنة  جائزة امللك العا)و ( وسام النيلني)وةك  ،تةنانةت ضةندجار خةالت كراوة  ،ثيَزانني بووة 

 .. هتد.. و (وسام التكريم من دول تعاون اخلليجي )و (االسالم
ورةيةة لةة   ساَلة ليينةى موسةَلمانانى ئةةفريقياى دامةزرانةدووة و خةاوةنى ئةةزمونيَبى طة      سي    

 (نزيفةى   )شى شةكرةى هةيةوضةاوى ؤلةطةلَ ئةوةدا كة لة تةمةندايةو  نةخبانطةوازى ئةفريقيادا و
كةضى هةر هيممةةت بةةرزةو سةااَلنة يةانزة مةانط لةة        ،ى دةدا ؤيَيج دةرزى لةخذى ثؤهةية و رِ

برِياريشةى   ،خةوا   ؤر بووة بة ؤشى و نارِةحةتى زؤتووشى ناخ ،ئةفةريقيايةو يةك مانطيش لة كويَت 
ى سةرثةرشةتى ميةاَلى بةىَ بةاوك ببةات و      ؤداوة ثا اوةى ذيانى لة ئةفريقيادا تةةواو ببةات و خة   

 ..ستاى مياَلة بىَ باوكةكان ؤتة مامهاوسةرةكةشى ببيَ
 :مان دةطيَرِيَتةوة ؤى بؤهةروةك خ،دييى خوا  ؤئةمةش ضةند ويَستطةيةكى هةولَ  و خةباتةكةيةتى ب

لةيةكىَ لةطةشتةكامنا لةطةلَ مالَ و مياَلم دا لةديَهات و دارسةتانةكانى  :  نةبوونى ئاوو خةواردن ( 
وتيةان وا  ! تاناوسةبيان هةةموو دانةا     ،زيةان خةوارد   ؤسىَ ذةمة م ذ مياَلةكامن ؤثيَيج رِ ،ئةفريقيادا 

ميةيش ضةى    ،ين ؤثةيدا ببةى بيخة  ؤبةَلبو شتيَبى ترمان  ب ،ز ؤدةمرين  و دَلمان تيَبةلَ ديَت لةم
كةضى ئةةويش  سةوودمان ََ نةةبييى    ،طةرِام ضةند هيَلبةيةكم لة كوخةكان دةستبةوت لةوناوة 

 .نةخوران مان ؤضونبة ثيس بووبوون وب
 ،تة ئةةفريقيا  ؤيةوة طةيشةت لة بةرةبةيانى بانطةوازى ئيسةالم  ئيسالمةتى : ئيسالمةتى و ئةفريقيا( 
موسَلمانان لة  ،حةبةشة  ؤضيان كرد بؤك(خ.د)مةَلة موسَلمانةى بةفةرمانى حةزرةت ؤى ئةو كؤبةه

سةةردةمى واهةةبووة    ، ريان بةسةردا هةاتووة ؤزهةَلبشان و داكشانى ياندا لة ئةفريقياؤميَيووى خ



  

ى ؤبةه ،وريةتيان دروست كردووة لةناوضةى بةرفراوانى ناو ئةفريقيادا ؤدةسةآلتدار بوون و ئيمثرات
ر جةاريش دوور كةوتوونةتةةوة لةة ئيسةالم و تةةنها بةةناو       ؤز ،ثيالنى دوذميان و داطريكارانةةوة  

 ..موسَلمان بوون و لةوثةرِى جةهالةت و نةفاميدا ذياون 
ة و  ( جةاز يح)يةةو يةةكيَبى تةر نةاوى     (مةكبةة )يةك هةية لة ئةفريقيادا نةاوى  يَد ،منوونة  ؤب     

زى مةكبةةو مةدييةةو   ؤباووباثريانيان لةديَر زةمانةوة كةموسَلمان بوون ئاوا ناويان ناوة لةبةةر ثةري  
  .ن هةنجازةوة نازانن و هةرواش نازانيبةآلم ئةمان هي  لةبارةى مةكبةو مةدييةو ح،جاز لةاليانيح

يشةتم كةة طةةآلو    ؤطةو ئاودا رِؤضوار سةعات بةناو ج ،ئةوةى سةردانى دآى مةكبة ببةم ؤب    
ر ؤميةيش لةبةرئةةوةى شةةكرةمةو ز    ،ريشى تيةابوو   ؤى ئاذةَلى زؤقةوزة تةنانةت ثيسايي و ثاشةرِ

 !ناضار لةو ئاوة  ثيسةم خواردةوة  ،رم تييوو بوو ؤز
رةوة نزيبةى حةظةدة هةةزار كةةس    ؤششى زؤلةئةجنامى هةولَ و ك، لةو ناوضانة بةفةزَلى خواو    

يةان  (صةاروخ  )  نةوة وةكاكة طةرِ ،حةج ؤموسَلمان بوون و هةنديَبمان لةسةركردةكانيان نارد ب
نزيبةى هةشةت سةةدو ثةةجنا دىَ يةان     ! ليَهات و نزيبةى دووسةد هةزارى تريان موسَلمان كرد 

 ..دروست ببةين  ؤثيَيج مزطةوتيان ب هةيةو توانيومانة تائيَستا حةفتاو
يةة  ؤب ،ر بيَئاطان لةة ديةن و خةةريبى بةت ثةرسةتني      ؤذمارةيةكى ز: ب  ثةرستى لةئةفريقيادا( 

ر ؤئةمةةش ز .. ر بةنةرمى مامةَلةيان ببةين و تاداو ثلة بةئارام بني لةطةَلياندا ؤهةوَلمان دةدا كةز
 ..سوودمان ليَبيين 

يشةت و  ؤذىَ لةثيَشيانةوة دةرِؤرِ ،ئةفريقياداجادوطةريَك سةركردةيان بوو  لةيةكىَ لةديَبانى      
وة بةسةةر سةةريانةوة تةا بيبةةن     ؤخةَلبةكةش بةدوايةدا و، هةنةديَبيان كةَلةشةيَريان بةةرز كردبة     

خوا كردى  داَليَبى برسى لة ئامسانةوة هات و ثةرِى كةرد بةة    .. لةبةردةمى بتةكةيانا سةرى بربِن 
ركارى كردة سةر جادوطةرةكةو ضووة بةردةمى بتةكةو تفةى  ؤئةم داةنة ز ،وبردى  كةَلةشيَريَبدا
من بهاتاية نةةم ئةهيَشةت ئةةو    ؤئةوة ئةطةر ب! ت ببة ؟ؤئةطةر دةتوانى ديفاع لةخ: ليَبرد و وتى 
 ! .ى و خةَلبى ئةوناو ضةية ؤئةمةش سةرةجنام بووة مايةى هيدايةتى خ.  اتداَلة ئاوا بيب

مةادةم   ،زوعةشريةت هةن لةئةفريقيادا كة باوةرِيةان وايةة   ؤهةندىَ ه :ِرووت و قووت  خةَلكَيكى( 
يةان ََ  يَدةكةردن طو  ؤية كة قسةم بة ؤب ،كةواتة دةبىَ هةروابن  ،خوا بةرِووتى دةيان هيَييَتة دنياوة 

 ..شراو بووم ؤنةدةطرمت ضونبة داث



  

ئةةةوى    ،ران بازيةةان كردبةةوو ؤز دووكةةةس ،ذيَةةك  ئامةةادةى دادطةةايي كردنيَةةك بةةووم  ؤرِ     
زةكةة  ؤكى هؤالى سةةر  ،ذيَر كةوتوو كةذنةكةى برابةوو   ،سةركةوتبوو ذنى ئةوى تريانى بردبوو 

ر ؤذنةكةش  ز ،ذنةكةمم كرِيوة كاتىَ هيَياومة  ؤشباتى كردبوو كة  ئةو ثارضة جلةم دةويَتةوة كةب
ن بوو بوو ؤكةتةواو ك ،رى داكةند زةكة ثارضة جلةكةى لةبةؤك هؤبةئاسايي لةسةر حوكمى سةر
 !يشنت ؤنةكةى و لةطةلَ ميَردة تازةكةى بةرِووتى رِؤلةبةرياو دايةوة بةميَردة ك

خواش بةرةكةةتى خسةتة    ،ر رِةجنمان دا ؤكارمان كرد و ز ،زة نةفامة سادةو ساكارةدا ؤلةم ه     
 !  دةخويَيىَ  ؤاشيان هةية ئيَستا لةزانبو كارمانةوة و ئيَستا هى وايان تياية نيوةى قورئانى لةبةرةو هى

ظة ؤيةوة وانةى ئارام طرتن و مامةَلة كردن فيَر بووم لةطةلَ ئةو مرريتانؤمن لةبةرطدروويةكى م    
 ..سادةو ساويلبانةدا 

ى ضةةور  ؤرانبازى لةطةَلدا دةكةردن و خة  ؤئةو بةرطدرووة دادةبةزية ثلةى ئةوان و دةهات ز    
رة بةةئارامطرتن وردة  ؤئابةةو جة  ! انن بةئاسانى بيطرن و لةدةستيان َليسبىَ ئةوةى نةتوؤدةكرد ب

 !وردة فيَرى جل لةبةر كردنى دةكردن 
زيَبى بةت ثةرسةتمان كةردو نزيبةةى     ؤدوانزة سالَ لةمةوبةر سةردانى هة  :دوعاى باران بةارين   (

سىَ سةاَلة    ،نازانني   ئيَمة ئةو قسانة: وتيان  ،هي  سوودى نةبوو  ،كردن  ؤدووسةعات قسةمان ب
ش طاورةكةان  ؤتةةوة و، ثةيَش تة   ؤباران نةباريوة  لةناوضةكةماندا و برسةيَتى و قةات و قةرِى كةوت   

بباريَةت ،   ؤهاتوونة المان و بةوة تاقيمان كردنةوة كةئةطةر رِاست دةكةن بادوعا ببةن و بارامنان ب
بةهةةمان شةيَوة تةاقى     ؤش تة اجائيَسةت .. ن ية برِوامان ثيَيةهيَياؤهةرضى دوعايان كرد باران نةبارى ب

م ؤبةرِاستى ميةيش لةةخ   ،بباريَت  ؤدةكةييةوة فةرموو ئةطةر رِاست دةكةيت دوعا ببة با بارامنان ب
ية كةومتة  برِو بيانوو هيَيانةوة ؤب ،رِانةئةبييى دوعام قبولَ بىَ و بةدوعاو ثارِانةوةى من باران بباريَت 

  ،ةثيَوةم ماندووم من  وا دووسةعاتة ب: و ومت 
 ! جا فةرموو دانيشة دوعاكانت ببة : وتيان  
 ! ذيشة هيضمان نةخواردووة ؟ؤئاخر دةنطم دةرنايةت و دووسةعاتة قسة دةكةم و دوورِ: ومت 

 .. ت برِوات ثيَياهيَيني يَباران نةبار ،ئةوة نازانني : وتيان 
 ؤم ساف كرد بة ؤنيةتى خ ،ببةومة دوعاكردن  ،ية ئيرت ناضار بووم كةمادةم ئةمان عةقَليان وابىَ ؤب

خوايةة هةرضةةند ميةى طوناهبةارو     : نةوةو، لة بارةطاى خوادا ومت اخواو بةدلَ وبةكولَ كةومتة ثارِ
ت ئاطادارى وة زعةكةيت و ئةمان بيةانووى  ؤبةآلم خ ،كةمتةرخةم ثياوى ئةوةنيم دوعام قبولَ بيَت 



  

نا كةة ليَةرةدا ئةطةةر نةةبارَى ئةابرِوم دةضةَى اليةان و         خواية لةبةرميى طوناهبار  ،باران دةطرن 
رسةول  )لةبةر بةرزبوونةوةى ثةيامةكةى حةزرةتى  ،ت ؤلةبةر ئاييةكةى خ ،لةبةرضاويان دةكةوم 

مةان وبةةدةم دوعاكانيشةةوة فرميَسةبم     ؤرِةمحةتت ببةةرةوة ب  دةست مةنىَ بةرِوومانةوةوقاثى ،(اهلل
 ..دةرِشت 

خةوا   ،بةزانني ضةى دةبيَةت    ! ين و سىَ سةعاتى تر  ديَييةوة ؤن وائيَمة دةرِدواى ودوعاكان وتيا    
كاتيَك هاتيةوة بةفةزَلى خةوا بةاران    ،يشنت و ئيَمةش لةذيَر  درةختيَبدا ماييةوة  ؤئاطادارة ئةوان رِ

ر بارى و ئيَستا نيوةيان زياتر موسَلمانةو يارمةتى بانطخوازةكانيان دةدةين بةمةةرِوماالت و شةتى تة   
 !ئيسالم ؤسابةَلبو ئةوانى تريش بانط ببةن ب

ى لةبةر ئةوان دروست رةشةوالخضونيان واية كةخوا ؤزيَبى ئةفريقيا بريو بؤه :قوربةانى كةردن   ( 
 ،يةك طاومانطايان دى بيدزن يَية هةميشة مياَلةكانيان واثةروةردة دةكةن كة لة هةركوؤب ،كردووة 

 . ى تر بردويانة و ليَيان زةوت كردون ضونبة وا دةزانن هى ئةمانةو خةَلب
خةوا رِةمحةى ثيَبةردين     ،ببةةين   ؤكرِى و ويستمان قوربانيان ب رةشةواَلمخانمةَليَك ؤجاريَك ك     

 ..يان ؤخ ؤئةطييا هةربةو شةوة هةرهةموويان دةبرد ب ،يان بوو ؤكةثاسةوانى رِةشةوالخةكان لةخ
هيب ى كورِم كةميالَ بوو بةالى قةفةسى شةيَريَك دا  جاريَك من و ص:ناوضةيةكى ثِر مةترسةى  (  
كةة  ئةدا بةشةيَرةكة بةريى ضةووة دةرطا    تومةز ثاسةوانةكة كةخواردن ،يشتني لةباخضةيةكياندا ؤرِ

ميةيش   ،تة نةاو قةفةسةى شةيَرةكةوة    ؤية هةرئةوةندة لةكورِةكةم غافلَ بووم دةبييم ضؤب ،داخاتةوة 
خوا رِةمحى كرد شيَرةكة تيَةر بةوو ئةةطييا     ،ك بوو دةرمهيَيايةوة ناضار ضوومة ناوةوة و بةهةر حاَليَ

 !رِزطارمان نةدةبوو 
فيَرةكةم دةوت ليَةرةدا  ؤش و ئةارام بةوو بةشة   ؤر خة ؤيشتم زؤهةموو جاريَك بةناوضةيةكدا دةرِ    

جاريَك الى ئةو ئةاوو  ..  دةوةستاو مييش دةستيويَييَبم دةشت و دوورِكات نويَيم دةكرد ،بوةستة 
 ،ى شةةكرةكةمةوة  ؤضاوم باش نةيةدةبييى بةةه   ،وةم زانى بةردة  ،يةوة ويستم قاضم دابييَم سةوزاي

  ،نويَييَبم كةرد (تيمم)بةثةلة رِامبردو ناضار بة  ،م ؤم زانى تيمساحة و دةمى كردةوة بؤكاتيَبم بةخ
        !او بةردووة  تومةز من ئاطام ََ نية ثيَش من لةو ناوضةةيةدا تيمسةاح ضةةندةها جةار خةةَلبى لةةن      

 (.شى تربوونؤضةندةها نةخضةند جار تووشى مةالريا و ؤان بربةى كارمةندةكامنؤة زيششايانى باس)
 
 



  

 :رو بةرهةمى كةم   ؤتواناى ز(  
منونةة   ؤبة  ،دةكةنةةوة ؤكارى ميدةدان ثارةيةةكى بةىَ ئةنةدازة ك    ؤئاشبراية طاورةكان سااَلنة ب    

كردةوة و نزيبةى شةش ؤالريان كؤسةدو بيست مليار د ةمريبادا سىَدا تةنها لة ئ()لةساَلى 
 !رِايى دةيبةشيةوة ؤمليار ئييجيليان بةبيست زمان ضاث كردووةو بةخ

بةةاَلم خةواى طةةورة     ،دوو هةزاردا هةموو ئةةفريقيا ببةنةة طةاور    لةبةرنامةياندا بوو لةساَلى     
 ..ةموو توانايةدا بةرهةميان كةمةو شايانى باس نية بةرةكةتى لةكارةكةيان هةَلطرتوةو لةطةلَ ئةو ه

 :ئةمةش ضةند ئاماريَبة لةسةر تواناكانيان 
دا طةيشةتة  ببةنةةوةو لةسةاَلى    ؤمةيدةدان كة   ؤالر بة ؤن دؤملية توانيةان  لةساَلى * 

  .الرؤمليار د()دا بطاتة مليار تةنها لةئةمةريبا و، بة تةمان لةساَلى 
كةارى   ؤدا دوو هةزارو دووسةد دةزطاو رِيَبخراو ميدة دةريان دةنارد بةجيهاندا بى لةساَل* 

واش  ،دا ذمارةيان طةيشتة ضوار هةزار و سةد رِيَبخراو( )لةساَلى  ،ميدةدان و طاور كردن 
 .دا بطاتة شةش هةزار رِيَبخراو  ()ضاوةرِوان دةكةن كةساَلى

لةسةةاَلى  ،مةةيدة دةدان  ؤنيان هةةةبوو بةةؤيَسةةتطةو كةةةناَلى تةلةةةفيزئ()،دا لةسةةاَلى * 
 .ن ؤئيستطة و كةناَلى تةلةفزي(  )دا بطاتة ()و بةتةمان لة ()دا طةيشتة ()
ثالن ()دا بوو بة ()لةساَلى  ،بةطاور كردن  ؤثالنيان هةبوو ب()دا ()لةساَلى * 
 .ثالن ( )بةتةمان ببىَ بة دا ()لةساَلى  ،و
دا بوون بة ()كاريان كردووة ، لةساَلى هةزار ميدة دةرى بيانى ( )دا ( )لةساَلى * 
/ ظةارى االاةان ذ   ؤط) هةةزار مةيدةدةر   ()دا بب بة ()هةزار و، بةنيازن لةساَلى()

) .. 
 :هاوكارى هةندَى قةشةو موسَلمان بوونيان ( 
بيياتيةةانى قوتاَانةةةو   ؤالرى خةةةرج كردبةةوو بةة  ؤنةةةها دؤلةناوضةةةيةكدا قةشةةةيةك ملي       

 ،بةهيواى بةطاوركردنى ئةو موسَلمانانةى لةو ناوضةيةدا بوون ،ئاوةدانبردنةوةى دىَيةكى طةورة 
خةَلبى  ثةجناو يةك ساَلة من خةريبم نةمتوانيوة: كاتيَك ئيَمةش ضوويية ئةو ناوضةية هاتةالمان وتى 

نةةوةك دواى مةن كةنيسةة داواى     ،وامن ثريبووم وةرن بادىَيةكة ببةم بةناوتانةوة  ،ببةم بةطاور 
ئيَمةةش قايةل نةةبووين بيبةا بةةناوى       ،ئةم ناوضةية ببات و دةست بطرىَ بةسةةر موسةَلمانان دا   



  

ةى كردونى دابةشةى  ذةو بييايانؤكرد كة ئةو زةوييانةى هةيةتى و ئةو ثرِ ؤية تةطبريمان بؤب ،ئيَمةوة
 ..ببات بةسةر موسَلماناندا 

 ..قةشة بوو موسَلمان بوو ئيسحامشلةرِوانداش شيَخى بانطخوازةكامنان شيَخ     
ئيَسةتا بانطبيَةيى    ،دوايي موسَلمان بةوو   ،ر دذايةتى دةكردين ؤلةناوضةيةكى تريش قةشةيةك ز    

  . نيسة هيَيا لةبةرخوامووضةى كةازى لةمالَ و سامان و ئوتومبيل ومزطةوتةو و
رن و ؤى كارةكةانى ئيَمةةوة ز  ؤئةطةر باسى ئةوانة ببةةين بةطشةتى كةموسةَلمان بةوون بةةه          

 ..ن ونيوكةس موسَلمان بوون ؤنزيبةى سىَ ملي
ذمارةيةكى  ، باوكانةى كة ئيَمة كةفالةمتان كردونيَئةو مياَلة ب: بِروانامةة مناَلة بَى باوكةةكان و   (

هةيانة بوون بةة ثزيشةك و    برِوانامةى ضاكيان بةدةست هيَياوة ،يان تةواو كردووة ونيدباشيان خويَ
  ..(خبري البيك الدولي )ر خزمةت ئيَستا بووة بة ؤيةكىَ لةو مياآلنةش ثاش ساآلنيَبى ز

ئيَسةتا سةىبةس    ،نةبوو موسةَلمان بيَةت    ؤدا يةك دةرضووى زانب لةساَلى (مالوى)لة      
رايان هةيةو ؤباوكةكان كةالى ئيَمة بوون برِوانامةى باآليان بةدةستهيَياوة و شةشيان دكت لةمياَلة بىَ

 ..تةنانةت هةيانة ئيَستا بوون بةوةزير و هةنديَبيان بوون بةسةفريى واَلتةكةيان 
 :شاد ةموسَلمان بوونى سوَلتانَيك لة ت (
ئيَمة حةز  ، ةبيَك بةويا بضواية كوذرابوى عةرهةرض،تيابوو (حركةى متردى )شاد ةناوضةيةكى ت     

خوانى رِةمةزانيمان سفرةو رِةمةزان ضووين لةو ناوضةية ،يةك ناكةينيبةئاذاوة و ثشيَوى هي  كو
ترى داييىَ وتى ناوضةكة هةشت هةزار مة دواى دوومانط سوَلتانى ،ةير بوو اليان س ،برد دروست

  .مانؤخانووى رِووخان بةوت وضةندطبيبةن بةمز
بى  ى سةةربريةكانيان بةردو بةةوةش خةةلَ     (مضنخات )هةندىَ الوى نةفامى كةنيسةة هةاتن و        

بةةآلم   ،برِياريةدا موسةَلمان بيَةت     ،ر بيَتاقةت بوو ؤئةويش بةو هةَلويَستة ز ،وةزعيان خراث بوو 
 ..لةسةر دةستى ئةو ذنةدا كة ثارةى مزطةوتةكةى دابوو 

الى ثرييَةينيَبى  ؤويَبى ضوارشانةى رِةش ثيَستى ئةفريقي ببةةين بة  ثيا ،ديارة ئةمةش ئاسان نةبوو     
رِيَبخسةت وداوامةان    ؤنيَك بوو طةشتةكةمان بؤهةرض.. تا لةسةردةستياموسَلمان ببيَت  ،كوةيتى 

لةبةرثرسانى كوةيت كرد كة ثيَشوازى لةم ميوانة ببةةن و ئةةوانيش ماَليةان ئاوابيَةت ثيَشةوازيان      
ئةو شةةوة نةنوسةت   .. طرت ، ثاشان لةسةردةستى ئةوذنةدا موسَلمان بوو ريان ليَؤكردو رِيَزى ز
 (. .عبدالجزيز) ؤرِى بؤى طؤوةناوى خ! بوو (فاحتة)هةتا فيَرى 



  

 ،ركةةارى تيَبةةرد ؤحةةةج و لةةةويَش ثيَشةةوزاى باشةةى ليَبةةراو حةةةج ز ؤثاشةةان ناردمةةان بةة      
وازى و رِيَزليَيةانى لةطةةَليابوون،    ثيَشة  ؤبة وثةجناودوو سةةيارةمان بةةكرىَ طةرت     ،كةطةرِاشةوة 

مةتريَك خةَلبى ناوضةكة هاتن ؤلةرِيَطاكةشيا بةدريَيايي ضةند كيل.. ى ؤتاناردمانةوة ناوضةكةى خ
ئةمةة   ،هةشت سوَلتانى ترى ناوضةكة موسةَلمان بةوون    ،بةثرييةوةو كةئةو رِيزو حورمةتةيان بييى 
 ..ةردةستيا موسَلمان بوونمويان لةسبيَجطة لة شةست هةزار كةسى تر كةهة

 :شة مبرم لةبرسا ؤبةموسَلمانى ثَيم خ( 
ية ناوضةكةى تووشى برسةيَتى و   موسَلمانيَبى ئةفريقى ،ليَبيَت  خواى بدول رِةمحةتىةهارون ع     

َلى ضةةند  ؤزو خؤلة دوورةوة ت. رخراثدا بوون ؤبيست هةزار كةسيان لةباريَبى ز ،قات وقرِى بوو
 يَةى قةشةيةكةيان لةطةلَ بوو ث ،كاتيَك نزيك بوونةوة هاورن قسةى لةطةلَ كردن ،ووريةك ثةيدابؤل

يةةكان   رىؤيةة لة  ؤئةةويش رِازى نةةبوو ب   ،بة مةرجآ ئةو يارمةتيةتان دةدةين كةبب بةطاور: ووت
هارون عةبدوليش قسةيةكى كرد كة نيشةانةى   ،طةرِانةوة بةو هةمووئازوقةيةوة كة هةَليان طرتبوو

 !!شة لة برسا بةموسَلمانى مبرم و نةمبة طاور ؤثيَم خ: دامةزراوىيةو وتىباوةرِو 
 .. سثارد بدول ثاش ماوةيةك بة رِووداوى ئوتومبيَل طيانىةن عروباسة ها شايانى
 :ساَلى لة بانطةوازدا ثانز بةرنامةى ( 
دائةةنيَني   ؤَلى بة ى بةرنامةةى دة ثةانزة سةا   ؤخة  ىيَبةث ، هةر ناوضةيةك ئيَمة ثاش ديراسةكردنى     

بآ نيوةيةان  كةارى تةرةوة كةة هةي  نةة     ؤر هؤلةرِآى قوتاَانةو خوَ ئيشى دةسةتء ئيسةتطةو ز  
 ..يان بهيََلني تائةو نيوةيةش نيوةكةى تر بةضةند ساَليَك موسَلمان ببةنموسَلمان ببةين وبةجآ

بةمةةش  ..دةكاتةةوة  يان بةرنامة بةآلو ؤمةتر دةرِواتء بةزمانى خؤئيستطةمان هةية دةيةها كيل     
 ..ر ناوضةى دوورةدةست دةنطى بةرنامةكةى خواى ثيَدةطاتؤز

 ؤومت ئيَمة ساَلى دووجةار ديَةني بة    ىيَشارو ث ؤلة يةكآ لةنيوة دوورطةكانةوة رِاوضيةك هاتبوو ب    
 ؤببةرِين بة  ( ثيةل )لةبةةر ئةةوةى ناضةاربووين بةيَني      ،يةكةجمار ئةمسالَ بوو بةسآ جار ؤئةوا ب ،شار
 ..خوام كرد لةسةر نيجمةتةكانى ر سوثاسىؤكامنان تا طوآ لة بةرنامةكانتان بطرين مييش زؤيراد
يةةةك ببةةرِنء طةةوآ بطةةرن ؤديَيةةةكيش لةنةةةجيرييا موسةةَلمان بةةوونء ثيتاكيةةان كةةرد تةةا رِادي     

 ..لةوبةرنامانةى دةطاتة ناوضةكةيان



  

 :مناَلَيك لةمردن طةِرايةو  ( 
كة ناويةان بيوسةنيء    ،ر سةرةى طرتبووؤخةَلبيَبى ز ،وةؤتى بآلو بوو بلةناوضةيةكدا كة برسيَ    

لةو مياآلنةدا كة دةمبيَشان مياَليَبى بىَ باوك بةوو  ..ماوةيةك ئازوقةيان بدةييآ ؤهاوكاريان ببةينءب
مييش وةك ثزيشةبيَك   ،وة و لةطيانةآلدا بووؤكة كيَشام تةواو وشببووب ،كة دايبةكةى هيَيابووى

ر ؤدواتةر كةة بييةيم دايبةكةةى ز     ،ية دامةوة دةست دايبىو ناوم نةنووسىؤيانى نةبوو بهيوام بةذ
شةى هاتةةوةو   ؤم كةفالةمت كردو ثاش دوو هةفتة خزمةتء خواردنى بةاش ه ؤخ لةسةر ثارةى،طريا

 .بوذايةوة
ة نةاوى  ناردم ك ؤمان لةو ناوضةية ويَيةى ئةو مياَلةيان بكةسالَ هاوةآلمن لة مةكتةبة دواى ثانزة    
وا لة سايةى خواوة ماوةو لةقوتاَانةة   ،بيى ةو وتيان ئةمة ئةوةية كةبرِوات نةدةكرد(صدية كيني)

 ..قورئانيشى لةبةرة ميةكةمةو دة جز
كةة هاوييةان    ،جلءبةرطى درِابةوو  ،وى نةبووثيَاَل ،ر هةذار بووؤَلةيةكى بآباوك زؤلةكيييا كيي    

و شتءمةكيان ئةدا بةومياَلة كة نزيك  سةريان ََ دةدام ديارى ئةفريقياو ؤم دةهاتن بؤمياَلةكانى خ
تريشةى هةةردوكيان    و خوشةبيَبى  ىؤلةية ثيَطةيشةتء خة  ؤئةو كضة بضب ،نووسييطةكةمان بوو

ليَةيى  ؤمةان هةيةةو ك  ؤشايانى باسةة لةةكيييا لةة دايةةنطاوة تةا زانب     .. لييى ثزيشبنيؤئيَستا لة ك
 ..ن بة خةَلبى ناوضةكة كردووةر خزمةمتاؤتةوةو زؤشمان كردتيجةيشةر
 :زى غريامة ؤبوونى هموسَلمان( 
غريامةو لةخيَزانيَبى طةاوردا لةةدايك بووةوبةة    زى ؤشيد شاى مةكتوب يةكيَبة لة هحاجى رة    

طاورى طوآى ئاودراوةو، كة طةورةبوو بةووة قةشةوبةرثرسةى كةنيسةةى ناوضةةكةيان لةسةاَلى      
ى ليينةةى موسةَلمانانى ئةةفريقياوة    ؤبةةه .. ةجناو ضوارسةاَليَك واتة ثة ( )ةوة تاساَلى ()

ى كةنيسةشيان دةكرد كة سآسةةد كةةس بةوون ئةةوانيش     ؤهةموو ئةوانةى هاتوض ،موسَلمان بوو
 :لة بارةى موسَلمان بوونيةوة دةَليَت.. موسَلمان بوون

ناوضةكةمانء بةاوكء   تةؤى بازرطانى موسَلمانةوة ئيسالمةتى طةيشتؤسةدان سالَ لةمةوبةر بةه    
ينء مردوومةان  ؤشتى مردارةوةبةوو نةاخ  ؤباثريامنان موسَلمان بوونء ئيَمة ناومان  موسَلمانانةيةو ط

 ..كفنء دفن دةكةينء مياَلمان خةتةنة دةكةين
ظى ئةفريقى هةاتبوون ئيَمةةيان كةردة طةاورو     ؤى داطريكةرانةوة كة بةناوى ئازادكردنى مرؤبةه    

وآلتةانى ئةةوروثاو وةكةو ئةاذةلَ      ؤيلةو ليَيان بردين بؤريان ليَبردين بة كؤةر زسةد ساَليَك لةمةوب



  

يةان  ؤزةكةى من لة ترسا لة دارستانة ضةرِةكاندا خ ؤريَك لة ئةندامانى هؤيةزؤب.. مامةَلةيان كردين
م دةركةوت كةئييجيل ثاش سةدسةالَ زيةاتر لةة دواى حةةزرةتى     ؤمن وةك قةشةيةك ب.. دةشاردةوة

م دةركةوت كة عيسةا خةوا نيةةو    ؤةوةو ب(لصؤث)خواى ليَبيَت نوسراوةتةوة لةاليةن  عيساسةالمى
 ..كورِى خواش نية ، بةَلبو ثيَغةمبةرى خواية وةك سةرجةم ثيَغةمبةرانى تر

ر هةوَلياندا لةطةَلمدا بةثارةو سامان ؤدةركةوت موسَلمان بوومء هةر ضةند ز ؤكةرِاستيةكامن ب    
 ..م سوور بوومء موسَلمان بوومؤضاوسووركردنةوةش لةسةر رِاى ختةنانةت بة هةرِةشةو 

 ببةمء ئايييى م  رِازىؤبةَلآ وازم لة مالَء سامانء ئوتومبيَل و ثلةوثايةى دنيايى هيَيا تاخوا لة خ    
 ..هةمش هةَلبييَرم

 حةج زياتر سةووربووم لةسةةر ئيسةالميةتيةكةمء ثيَشةرت ئةطةةر وةك      ؤثاش ئةوةش كة ضووم ب    
 ..ئيسالم ؤبرييثيَضيَك بوومب بةو حةجة بووم بة ثزيشبيَبى شارةزاو باشرت خةَلبى بانط دةكةم ب

تةةنها ئةةوة نةةبيَت دةمزانةى كةة حةةزرةتى        ،بةرِاستى من هيضم نةدةزانى لة بارةى حةجةةوة      
ةرضى بضيَت خةَلبى الى ئيَمة باوةرِيان وا بوو كة ه ،ئيرباهيمء كورِةكةى هةبوونء ثيَغةمبةر بوون

ية كةسءكارم حةزيان نةدةكرد بضمء ، تةنانةت موسَلمانيَبى تريش كةة  ؤب ،مةكبة ناطةرِيَتةوة ؤب
 !حةج نةيويَرا بيَت  ؤبرِيار بوو بيَت ب

يانى ضى كة ئةو هةموو موسَلمانةم (احلمد هلل رب الجاملني)بةرِاستى لة حةج تيَطةيشتم كة ماناى     
نةاوبراو   شايانى باسةة كةة سةةرةتاى    ) ()االاان ذ .. وة هاتبوونبييى لة هةموواليةكى دنيا

 (.ئةندازيار عومسان/ببة ( دةستى طةل)كؤضى دوايى كرد ،بؤ دريَيةى ئةم باسة سةيرى ناميلبةى 
 :امحممد عز الدين القّس/ دووةم
لةة   ضةى ؤك لةسةاَلى  ( الذقينة )سوريايةو لة نزيك  ئةم ثياوةخواناسة ماندونةناسة خةَلبى    

طةنجء  ؤستا، بةيانيان بؤسورياو بوو بة مامؤطةرِايةوة ب ،ئةزهةر قوتابى بوو سالَ لة ؤن ، دايك بووة
 ،نةضةن  ؤبة فةريِ  بة تةمةنةكان ، دةيويست فرياى تةمةنى ببةوآو ساتةكانى ذيانى ؤالوو شةويش ب

 ؤوةك رِةمزيَك وابةوو بة   ،هةبووريشى ؤدوذميى ز ،ذطارةدا دةوَلةتى عومسانى الواز بوو بووؤلةو رِ
داواكرا لة خةَلبى سوريا كةة   ،موسَلمانان كة رِووخا هةيبةتى موسَلمانانء شانء شةكةوتيان نةما
يةا ليبيةاى   ذطةارةدا ئيتالَ ؤلةةو رِ .. جيهاد ببةن دذى داطريكةرانء فيَةرى بةةكارهيَيانى ضةةك بةب    

 .تر داطريكردنى وآلتةكانى  ؤثيالنيش هةبوو ب ،داطريكردبوو



  

 دا هاوكارى موسةَلمانانى ليبيةا   داو هانى موسَلمانانى وتارى( امليصورية)لة مزطةوتى ( ام قّس)     
شتء داىبةضةك تا جيهادى ثةآ  ؤى فرؤشى وةك ثيَشةواو سةرمةشقيَك خانووةكةى خؤخ ،ببةنء

 ..ةرانكببات دذى داطري
ضوون دذى داطريكةرانء، دةَلةيَن  ثيشاندانى ريَبدةخستء لةطةلَ جةماوةردا دةردةؤخ( امقّس)    

 ..بوونةوةيان كردبووؤو ك( عمر خمتار)بةنهيَيى طةيشتبووة الى 
 سةةوريايان طةةرتء بةةةريتانياش عيَرامشءفةلةسةةتييى دا كاتيَةةك فةرِةنسةةيةكانيش لةسةةاَلى     

روب اآلن انتهنت احلن  : ةوةو وتى(قودس)سةركردةى بةريتانى ضووة ناو (  ناللنب) جةنرِالَ .. طرت
 !!تايى هاتؤئيَستا جةنطى خاضثةرستان ك ..الصليبية

سةةالحةدينء شةةقيَبى    سةةر قةةبرى   بووضةووة  فةرِةنسةى  سةوثاى  ش سةةركردةيةكى (غورو)    
( قسةام ) ! سةةالحةدين  ؤَلةكانى تؤكوا رِ ،خاضثةرستاننيَلةكانى ريباردوسءؤئيَمة رِ:وتىتيَهةَلداو 

 ،كةة هةسةتيان كردبةة زةبةرى بةةرطرى موسةَلمانان       ئةوانيش ،رِشى كةرد دذى فةرِةنسةيةكان  ؤش
كوشتييان  ية حوكمىؤب،ام ديارة مةراميان نةهاتة دىبةَل ،بيبرِنتارِازى ببةنء الىؤديَبيان ناردبوةف

 .بةغيابى دا
سةالَ لةة    ثةانزة  ،(االسةتقالل )و بوو بة وتاربيَيى مزطةوتى (حيفا)ى طةياندة ؤبةنهيَيى خ( قسام)    

 دةكةةرد كةةارى هةميشةةة،ر بةرضةةاو رِوونء هوشياربووؤز ،تةةا شةةةهيد بةةوو  فةلةسةةتني مايةةةوة
 ..جيهاد دذى داطريكةران ؤموسَلمانانء هاندانيان ب وهوشياركردنةوةى بةرضاورِوونىؤب

وايةان لةة خةةَلبى دةطةيانةد كةة       ،ريةان هةةبوو  ؤذطارةدا ئييطليز ثرِوثاطةندةيةةكى ز ؤلةو رِ    
دا ناوضةةكةيان  ؤيةان خةَلةتانةد تالةة سةايبس بيبة     ( ف حسنيشري)فةرِةنسيةكان شارستانى ترنء 

 ..ز بةشبرد لة ساَلى  
تاضةى تةر نةخةَلةتآبةة    ( شةريف حسةني  ) ؤريان نةارد بة  ؤعومسانيةكان نوسخةيةكى وةعدى بلف    

يةكى جوانيان ليَبردو بة  ر ثيَشوازىؤبةريتانياء ئةوانيش ز ؤئةويش كورِةكةى نارد ب ،داطريكةران
 !ئيَمة هةردةم لةطةلَ باوكت داين: انوتي ؤدر
بةموسةَلمانانى دةوت بةقسةةى ئييطليةز مةخةَلةةتيَن ضةونبة وةك ئةةو ِراوضةيةن كةة         ( امقّس)    

كارى دةستى ببةن  ئةوة طريان نيةو سةيرى ،لَء رِةشةباوة ضاويشى ئاوبباتؤزو خؤى تؤئةطةربةه
 ..ن باَليدةكان سةردةبرِيَتؤض



  

 ذئةاوابوونء جيهاديةان دذى  ؤئةَلقة لة طوآى رِ( قاديانيةكان)و ( هائيةكانةب)ذطارةدا ؤلةو رِ     
 ..ئييطليز حةرام كردبوو بةناوى ئيسالمةوة 

 ،و كةسانى تةريش حزبيةان دروسةت كةرد    (ييىةسومني حئةحاجى )هةنديَك ثياوى باشيش وةك     
جوولةكةة ميةواننء   : تبةآلم بة داخةوة ثرسء رِايان بةئييطليز دةكردو  هةنةديَبى تةريش دةيةوو   

ضةوونانة  ؤدةبواية رِووبةرِووى هةموو ئةو بةريو ب ( قسام..)رِيَزطرتيى ميوانيش بةشيَبة لة ئيسالمةتى
 ،جوولةكة لةذيَرسايةى سةرى ئييطليزدا ئةم وآلتة داطري دةكةةن : ية بةخةَلبى دةووتؤب ،ببيَتةوة

 !ةرضوو كة ئةو وتىبةفاكوفيبى دوذمن مةخةَلةتيَن ، ديارة هةرواش د ،شياربنؤه
لةسةةر مييبةةر   ( قسةام )داو ئييطليز سةيانيان هةَلواسةى ،   كرا لة ساَلى ( بورامش)رِشى ؤش    

وةك ئيَةوة  ! ئةوانةةى هةَلواسةران ئةةهلى فةلةسةتني نةةبوون؟     : جيهةادو وتةى  ؤموسَلمانانى هاندا ب
داطريكةران بوونةةوةو   بةمةش شةرِيَك هةَلطريساو خةَلبةكة رِووبةرِووى! مزطةوت؟ ؤنةدةهاتن ب

 ..سةدو شانزة كةس شةهيد بوون وسىَسةد كةسيش برييداربوون 
بةَلبو طرنطة بةالمةوة كة طيانى جيهادكردن  ،من طرنط نيةبةالمةوة سةرببةوم:دةيووت( قسام)  

 !لة موسَلماناندا ببوذيَيمةوة 
ر ؤوئايةةتى جيهةادى ز   ..(اخلينل واعدوالم ما استطعتم من قوة ومن ربا  )ئايةتى،لةكاتى نويَيدا    

ئةةويش  ! دةخويَيةآ؟  ؤدا ليَيةان ثرسةى ئةةو ئايةتانةة بة     ( حتقيةة )ذيَك طرتيةانء لةة   ؤتا رِ ،دةخويَيد
 ..مانى بةرييةوةؤئةوئايةتانة بةشيَبن لة قورئانء ناكرىَ لةياديان ببةينء لةبري خ:وتى

 ..بةربدةن( قسام)يةناضاربوون ؤجا خةَلبى هةموو مانيان طرت، ب
 ى بةريتانى هةموو شةويَييَبيان تةةنى  (استخبارات)بةنهيَيى خةَلبىرِيَك دةخست ضونبة (قسام)    
ى هةَلدةبياردنء لةماَلةكانياندا سةردانى دةكردنء هةر ثيَةيج  يَل ، مزطةوت دةهاتية ئةوانةى ! بوو

نةبةةردى   بةو شيَوةية نزيبةى هةزاركةسيَبى بة جةةرطء  ،يَبى دةكردة ضاوديَريان(نقيب)كةسء 
 !ى دريَيةيان بة كارةكةداؤدروستبرد كة دواى شةهيدبوونى خ

لة  ،جيهادى رِاطةياندو، دذى جوولةكة ضاالكيان دةكرد ، ثيَش ئةوةى شةهيد ببيَت بة دووسالَ    
ئييطليز مةراقى بوو بزانآ كآ لةثشت  ،يةك شةرِى لةطةلَ كردنء دوو جولةكة كوذرا( مستوطنه)

 .. ئةو ضاالكيانةوةية
يان ساز دةكردء ثيالنيَبيان دانا كة دةورى حةةيفا  ؤلةشاخءداخء ضرِة دارستانةكاندا خ( امقّس)    

 ،كردو ثيالنةكةيان ئاشةبرابوو  شةران هةَلةيةكىؤبةآلم يةكىَ لة تيَب ،بدةنء دةست بطرن بةسةريا



  

ى ؤميةان بة  تةقةى ليَبردنء يةةكيَبيانى كوشةتء دووة   ئةويش بةوةى كاتيَك دوو جولةكةى بييى
ء ضةند هاوةَليَبيان (قةسام)دةورى ناوضةكةى طرتء  ،هةر ئةوةندة ئييطليز بةمةى زانى ،دةرضوو

هةةولَء  ( فرحةان السةجدى  )دواى ئةويش ،دا()نةوةدا شةهيد كرد لة ساَلى ولة رِووبةرِووبو
 ..بووساَليدا لة سيَدارة دراو شةهيد ()خةباتةكةى دريَية ثيَدا تائةويش لة تةمةنى  

 !رِووناك كردييةوة ؤرِآى جيهادى ب( امقّس: )دةَلآ( دروزة)
 ،داير كةمةوة لةناو جةماوةريَبى بيَئاطاو ناحاَلؤتوانى بة ئيمبانياتيَبى ز( امقّس.. )هةروابوو.. بةَلآ

شةى ببيَتةة سةرمةشةءشةهيديةكةشةى بةووة مايةةى      ؤشةن بباتةةوةو خ  ؤجاريَبى تر رِآى جيهاد رِ
 !لَ نةدانى موسَلمانانء شاطردةكانىؤدىو كضاوقااىء نةبةر

 ..اقراكةناَلى ( اورامش)بةرنامةى  :سةرضاوة
 :شيَخ ئةمحةد ياسني/ سآيةم
دا ية دا لةياريز لة فةلةستني لة دايك بةووةو لةة دوانةزة سةالَ    شيَخ ئةمحةد ياسني لةساَلى     

ى ئةةم رِووداوةوة الوازو  ؤهئازارى فةقةراتى ملى دةطاتء، ماوةيةك ملى دةطرنة طةضء ثاشان بة
بةةو حاَلةةوة خويَيةدن تةةواو دةكةاو       ،ر بة ئاسانى بة بضوكرتين شت دةكةويَتؤبآهيَز دةبيَتء ز

 ،داية وبةارى تةندروسةتى خراث   ى ئةزهةرو ثاشان ديَتةوة فةلةستينء لةطةةلَ هةةذارى  ؤدةضيَتة زانب
 نء زيةاتر بةارى تةندروسةتى   جوولةكةة طرتيةا   ،ى دامةزراند(محاس)بةهيممةتى بةرزى بزوتيةوةى 

 ..ى ثيَدةكراؤهات تةنها سةرى دةجوآلو لةسةر عةرةبانة هاتووضيَخراث بوو تا واى ل
( خاليدمشةجل  )دا لة ئةردةن دةزطةاى سةيخورِى جوولةكةة ويسةتيان     يريستؤلة هةوَليَبى تري    

كردنى ئازادحراجى شا حسةنيء بةرامبةةر بةة   ئي ئةمةش بووة مايةى ،ببوذنء سةر نةكةوتنء طريان
 ..بةردا ئةودوو سيخورِة ،جوولةكة شيَخ ئةمحةد ياسييى

مةن  : دا ثيَش شةهيد بوونى بةماوةيةةك وتةى  (شاهد على الجصر)شيَخ ئةمحةد ياسني لةبةرنامةى     
يةة كةة   ؤب.. كورِت دةبىَء ناوى بيةآ ئةمحةةد   ؤت: ثيَش ئةوةى لةدايك مب لةخةودا بةدايبميان وت

ر نةاو  ؤوى نام ئةمحةد هةرضةند باوكم دوو ذنى ترى هةبوو، هةردووكيان زلةدايك بووم، دايبم نا
 ..ش بوو، بةآلم دايبم بةقسةى نةكردنؤئةمحةديان ثيَياخ

، ()ى  ئةم ثياوة خواى طةورة وةك بيانووى لةش ساغةكان بربِيَت هيَشتيةوة تا مانطى سىَ    
كةةى  ؤفرِ موشةةكى ك كةة لةطةةَليا بةوون بة   و ضةند كةسةيَ  ىؤكةبةيانيةكيان لةنويَي طةرِايةوة خ

 ..جوولةكة شةهيد بوون



  

ذآ ثيَش ئةوةى شةهيد ببآ لةخةسةتةخانةبوو طيةانى ئةةداو كةةس     ؤر: زغلول اليجار دةَلآ. د    
بةتةماى نةبوو، خواى طةورة ويستى وا بوو كةلةسةر جيَطا نةمريَت و بيَتة دةرةوةو شةهيدى ببةآ  

 ..بةنسيبى
نةبةردة قارةمانة طيانى جيهادو خةباتى كردةوة بةبةةرى موسةَلمانانداو هةةموو     شةهيدبونى ئةم    

 ..سةركردة عةرةبةكانى شةرمةزار كرد
من بةةدواى شةةهادةتدا   ( انا طالب الشهادة: )ى طةيشت كةهةميشة دةيووتؤشيَخ بةئاواتى خ    

كاتيَبيش لةبةنداانةدا بوو  ..من ئاواتة خوازم خوا ليَم رازى بيَت: هةروةها كةدةيووت.. دةطةرِيَم
 .. من شادمانء بةختةوةرم ضونبة لةثيَياوى هةقيَبدا بةند كراوم كةبرِوام ثيَيةتى: دةيوت
بةرِاستى بانطخوازيَبى ماندونةناس بوو، تةوانى بةةو حاَلةشةةوة رووبةةرِِووى ثيالنةى دوذميةان           

ئةطةر ئةمحةد ياسني : ةيةكى بةريتانى وتىذنامؤر.. ببيَتةوة ، نةك هةر لةذيان دا بةَلبو ثاش مردنيش
ر لةو ذمارةية زيةاتر  ؤلةذياندا بواية ضةندى لةجوولةكة دةكوشت، ثاش مردنىء بةشةهيد بوونى ز

 !..دةكوذرآ
 :ئيمامى نةوةوى/ ضوارةم

دا لةدايك بووة، باوكى ثياويَبى يضؤى كى نةوةوىية لةساَلى (شرف)كورِى ( حيين)ناوى     
 ..باوكى ثياويَبى موبارةك بووة: دةَلآ( ذهبن) خواناس بوو،

يةحيا شةش حةوت سةاَليَك دةبةوو شةةوى بيسةتء حةةوتى رةمةةزان       : باوكى نةوةوى دةَلآ    
تةوة، هةرضةند ئيَمة هيضمان نةدى، بةةآلم  ؤنابيين ذوورةكةمان رووناك ب: خةبةرى كردييةوةو وتى

 ..وةكو كةرامةتيَك ثيشانى داوةزانيم كة شةوى قةدرةو ئةو لةئيَمة ثاكرتةو خوا 
داةشة دوو سالَ تيةا مامةةوة،    ؤوة ضووم ب( نوى)كاتيَك لة : يةوة دةَليَتؤنةوةوى لةبارةى خ    

 .. نووسنت ؤم لةناو جيَدا بولةو دوو ساَلةدا رانةكشا
 !وتر ماندوو دةبووم خةوم ليَدةكةؤن دةنووستى؟ وتى بةسةر كتيَبةكامنةوة كةزؤئةى ض: وتيان    
 (!.انا هلل ضيعنا مدة من الزمن: )وة بةم حاَلةشةوة دةيووتؤشايانى باسة كةخةبةريشى دةب    
ذى دوانزة دةرسى دةخويَيد كةزياتر بوون لةةدوانزة  ؤضةند سالَ سةرى لةزانايان دةداو شةوو ر    

 ..سةعات
ة لةةوةى كةة شةةوو    ذوو بووة، ئةمةة بيَجطة  ؤذ بةرِؤرجاريش بةرِؤبةشةو شةونويَيى دةكردو ز    
 !ذى يةك ذةم نانى خواردووة ؤر



  

شةويَك ضوومة مزطةوتى داةشة، طةويَم لةيَ بةوو لةةثالَ ثايةيةكةدا شةةو       : ناسراويَبى دةَليَت    
زو ؤى بةطريانةوة دووبارة دةكردةوة، ئةوةندة س(  ولونؤوقفوهم انهم مس) نويَيى دةكردو ئايةتى 

 ..بردمر كارى تيَؤخواناسىء خشوعى تيا بوو ز
هةستى بة بةرثرسياريةتء مةسئوليةت دةكرد، خواخةواى بةوو فريةا ببةةوآء كاريَةك      .. بةَلآ   

شةويَبيان شتى دةنووسى ضةراكةى  !  زياتر ببات ، تةنانةت بوارى نةبوو لة سةرقاَليدا ذن بهيَييَت
دةَليَن .. وى كردسوتةمةنى تيا نةما، بةفةزَلى خوا نةكوذايةوة هةتا هةموو شتةكانى نووسيةوةو تةوا

ىء قةَلةمةكةى رووناك بوونةتةوة تا تةةواو  ؤجاريَك كة شتى نووسيوةو تاريك بووة سةر ثةجنةى خ
 ..بووة، ديارة ئةمةش كةراماتيَك بووة خوا ثيَى داوة

ريَك بووة كةلةو ماوةيةى ذيانى كة لةداةشةة دا بةووة،   ؤثياويَبى ثاريَزكار بووةو، وةرعى بةج    
يةان هيضةيان   ؤر لةةباخء بيَسةتانةكان وةقفةى ميةاَلى هةةتيونء خ     ؤز: رد، دةيةووت  ميوةى نةةخوا 

ريَك دةجوَليَيةةةوةو هةَلسةةوكةوت دةكةةةن كةةةجيَى   ؤثيَيةةاكرآء سةرثةرشتيارةكانيشةةيان بةةةج  
 ..و خيالفة( اجياوازىرِ)

 :ةكر بةرهةمى نايابى هةبوو، وؤلةذيانى ثرِ بةرةكةتيا كة نزيبةى ضلءثيَيج ساَليَك ذيا ز    
ضةةةندةها زمةةان  ؤرتةةرين ضةةاثبراوة لةةةدنياداو بةةؤالصةةاحلني، كةلةةةدواى قورئانةةةوة زرينناض -

 .رى ليَبييراوةؤوةرطيَرِدراوةو سوودى ز
بنع الندار واشنرت    : )، ئةميش ئةو ثةرِاوةية كةةبوو بةوو بةثةنةدو و خةةَلبى دةيةان وت     االذكار-

 ..آ ببرِةى ث( اذكار)شةو ثةرِاوى ؤواتة خانووةكةت بفر( االذكار
ر لةموسَلمانان لةبةريان كردووةو بةوانة ؤكةضل فةرموودةى هةَلبياردووةو ز.. أربجني اليووى-

 …بةيةكرتى دةَليَيةوة
تةةةوةو ناوبةةانطى دةركةةردووة، لةكاتيَةةدا ؤر بآلوبؤشةةةرحى صةةحيحى موسةةليم، كةئةمةةةش ز-
 ..يش شرحى موسليمى كردووة، كةضى وةك ئةو بةناوبانط نية(قرطبن)
ن فريةاى ئةةو هةةموو بةرهةمةة     ؤظ سةرسام دةبيَت ضة ؤتر كةمر ئةمة بيَجطة لةضةند ثةرِاويَبى    

 .كةوتووة، ديارة بةرةكةتى ئيخالسة 
رمانى دةدا بةضاكةو جَلةوطريى دةكرد لةخراثة، تةنانةت ةنةوةوى لةهةمش دا ضاونةترس بوو، ف    
هةنةدى بةاخء بيَسةتان دةسةت بةسةةرا      سةركةوت بةسةر تةتةرةكاندا، ويسةتى  ( ظاهر بيربس)كة 

ناردو تيايا ئاطادارى كةردةوةو ئةةويش    ؤسوثاكةى سةرفى ببات، نةوةوى نامةيةكى ب ؤبطريَتء ب



  

ر بةتونةدتر لةةجارى يةكةةم سةرزةنشةتى كةردو      ؤناردةوة ، ئةجمارة نةةوةوى ز  ؤبةرِةقى وةآلمى ب
 ..مةى كرد لةسةر ئةو كارةىؤل

ششى نةبرِاوة، لةدوا هةفتةى تةمةنيدا سةةردانى  ؤمةن، ثاش هةولَء كثاش ضلء ثيَيج ساَليَك تة    
 ..ذطارى كردن لةسةر ثاريَزكارىء خواناسىؤر طريا اليانء ئامؤهاوةَلةكانى كردو ز

مةَ بةرزة فرِى طيانى داية شةقةى بالَء دنياى رةنةجء  ( نوى)دا لة يضؤك لةساَلى .. بةَلآ    
ى ثةرِاوةكانيةةوة هةةر مةاوةء بةةخيَر     ؤهيَشت، هةرضةند ناوى بةةه ماندووبوونى بةيةكجارى بةجيَ

 ..(( اورامش)بةرنامةى )سةرضاوة. باسدةكريَت
 نفرانسى حةوتةمى ئيعجازى عيلمى قورئانء سوننةت ؤك

ر لة زانايان لة شارى دبى ؤلةمانطى سيَى ساَلى دوو هةزارو ضواردا بةئامادةبوونى ذمارةيةكى ز    
ر بابةةتى  ؤئيججازى عيلمى قورئانء سونيةت بةسرتا، كة تيايدا ذمارةيةةكى ز  نفرانسى حةوتةمىؤك

 :ذى خاياند لةبةيانيانء ئيَواران دا، لةو باسانةى كةثيَشبةش كراؤئيججاز ثيَشبةش كرا كةسآ ر
 :ئيعجازى ئايةتَيك 

دةسةةآلتى  ز باسى شري دةكات كةجيَى تيَرِامانء وردبوونةوةيةةو بةَلطةيةة لةسةةر    ؤقورئانى ثري    
 :بيَثايانى ثةروةردطارو دةفةرمويَت

، /مننون ؤامل (وإن لكم يف االنعام لعربة نسقيكم  ا يف بطونها ولكم فيها منافع كثرية ومنها تأكلون)
وردببيةةوة ليَةى ، جةا     تةان ، كةة  ؤبةرِاستى لةبةديهيَيانى مااَلتيشدا جيَطةى سةرنجء ثةنةدة ب : واتة

تةان،  ؤرى ترى هةية بؤة دةرخواردتان دةدةينء، ضةندةها كةَلبى زلةوةى لةناو سبيانداية كةشري
 ..نؤهةروةها ليَشيان دةخ

وإن لكنم يف االنعنام   ): لةئايةتيَبى تريش دا بةدريَي ترو زياتر سةرجنمان رادةكيَشىء دةفةرمويَت    
    ،/النحل( لعربة نسقيكم  ا يف بطونه من بني فرَ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربني

تانء جيَطةى سةرنجء تيَرِامانة، تيَراوتةان  ؤذطارى هةية بؤبةرِاستى لةمةرِو ماآلتدا ثةندو ئام/واتة    
دةكةين لةوةى لةسبةكانيانداية، لةنيَوان طيوطياو خواردنى هةرسبراوو خويَيةوة شةرييَبى ثةاكء   

 ..نةوةؤئةوانةى دةا ؤشء بةتام بةرهةم دةهيَيني بؤبيَطةردو خ
شري كة دروسةتبوونةكةى ضةةند طرنطةة موعجيزةيةة و بةعةةقَلى       ؤتى سةرنج راكيَشان ببةرِاس   

( عةةرةمش ) ؤر لةشاعريو ويَيةوانانى ئةو سةردةمة سةةرجنيان بة  ؤذطارةدا ، زؤكةسدا نةهاتووة لةو ر
ى راكيَشاوةو ضةندةها ناويان ليَياوةو بةباآليدا شيجرو شانامةيان هةَلداوة، بةآلم كةس تا ئةم سةدانة



  

ذ شةةتى زيةةاترى ؤذ بةةةرِؤيةكةةةى نةةةكردووة كةةةرشةةريو طرنطدروسةةتبوونى ئةةاوا باسةةى  دوايةةى
  .ليَدةردةكةويَت

كةثياويَبى نةخويَيدةوار بةووةو هيضةى لةة     (خ.د)باشة، هةزارو ضوارسةد سالَ لةمةوبةرحةزرةت   
اوو ى خةواردنى هةرسةبر  ؤن باس لةوة دةكات كةبةةه ؤى بةيتةرى نةزانيوة ض( طنب )و ( تشريح)

ر ؤشةيَتء سةوودى ز  ؤظيش دةيدؤخويَيةوة ئةو شةرية ثيَةك ديَةتء دةطويَزريَتةةوة نةاوطوان ، مةر      
ئةطةر ئةمة موعجيزة نةبآء خوا لةقورئاندا نةيهَيآ، كةآ هةةزارو   .. تييةكانى دةبييآؤلةظيتامنيء ثرِ

آء شةري  ضوار سةد سالَ لةمةوبةر زانيويةتى خويَن لةمةسةلةى شريدا دةورى هةية ، خةويَن لةةكو  
 !لةكوآ  ؟

ضةى لةهةةردوو   ؤب( بطنون )وشةةى   ؤنفرانسةدا سةرجنى ئامادةبووانى راكيَشا بة ؤزانايةك لةو ك    
، !هاتووة، مةطةةر مةةرِو مةااَلت يةةك سةبى هةيةة يةان ضةةند سةبيَك؟          ؤبةك( بطون)ئايةتةكةدا 
ان هةية لةسةةر  زدةوة زانرا كةمةرِوماآلت ضةند سبيَبيان هةيةو ئةو سبانة كاريطةريؤلةسةدةى ن

ئةو سبانة يان ئةو ورطانة ، يةكيَبيان ئةوةية كةة دةكةرىَ بةة طيثةةو ،     ..) دروستبردنى ئةو شرية
 ( ..يةكيَبيان شيالوطة و ئةوى تريان كاَلوقازى ثيَدةوتريَت وضوارةميشيان بةكارنايةت 

منن  ): مويَتلةبارةى طرنطةى شةريةوة دةفةةر    (خ.د)شايانى باسة لةفةرموودةيةكيشدا حةزرةت    
اللهم بنارك لننا   : اطعمه اهلل طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه ومن سقاه اهلل لبنا فليقل

 .ابوداود والرتمذإ عن ابن عباس( فيه وزدنا منه فانه ليس شيء جيزإء من الطعام والشراب اال اللنب
ةروةردطارا بةرةكةةت َةةرة نةاوىء    ثة : هةركةس خواى طةورة خواردنيَبى داية با بَلةآ : واتة   

ثةروةردطارا بةرةكةتى : ضاكرتمان ثآ ببةخشةو، هةركةسيش خواى طةورة شريى ثيَبةخشى با بَلآ
ل ) تيَبخةو زياترمان بدةرآ ليَى، ضونبة هي  شتيَك وةك شري جيَى خواردنء خواردنةةوة ناطريَةت   

 ( .سجيد حوى/ الرسول 
 :يةكدا موعجيز يةكى ثزيشكى لةفةرموود 

َلييةوة ؤليَب ؤية لةمةركةزى قةومى ب(الكيمياءاحليوية)ستاى ؤكةمام عبدالباسط حممدالسيدر ؤدكت    
ى (بنراءة اخنرتاع  )نطرةى حةوتةمدا باسةيَبى تةازةى زانسةتى ثيَشةبةش كةرد كةة       ؤلةميسر، لةك

 ..ئةمريبىء ئةوروثى لةسةر وةرطرت
، كةضارةسةةرى  (خ.د)ةفةرموودةيةكى ثيَغةمبةرةوة زييةوةى دةرمانيَك لؤباسةكة بريتى بوو لةد

 .دةكات( التهاب الببد الظايروسى)شى ؤنةخ



  

 : دا وتى  يلةباسةكة عبدالباسط. د
( نا والَسنُّوت فان فيهما شنفاء منن كنل داء اال السنام    َسعليكم بال)دةفةرمويَت  (خ.د)حةزرةت 

اتان لة رِووةكى سةناو رِووةكى سةةنوت  ئاط: واتة (/، حاكم ، ابن ماجة ترمذى )
 .شيةكانن جطة لةمردن ؤبيَت كةضارةسةرى نةخ

تةنها لةةم فةرموودةيةةو فةرموودةيةةكى تةردا باسةى دوو رووةك       (خ.د)شايانى باسة حةزرةت 
و ( ناةسة )ووةكةة  مةان دةركةةوت كةة ئةةو دوو رِ    ؤدةكات بةيةكةوة ، كاتيَك ديراسةمان كةرد ب 

 ..ة كاريطةرى تةواويان دةبيَتء يةكرتى تةواو دةكةنبةيةكةو( نوتةس)
ضوار هةفتةو هةموو ثشبييييَبمان  ؤسةرةتا هةريةكة لةو رِووةكانةمان دا بةمشبى تاقيبردنةو ب

ظيشةوة دةخوريَنء ؤضونبة ئةو رووةكانة لةاليةن مر.. )كردن، دةركةوت كةهي  زيانيَبيان نية ؤب
 (..بةكاردةهيَيريَن

مان كردنء (التهاب الببد الظايروسى)شىؤبيست مةاوونى  شةمثازاان هيَياو تووشى نةخ ثاشان    
ذ شةانزةيان  ؤثةاش ضةلء ثيَةيج ر   . دةرمانيَبمان دانآ كة لةو دوو رِووةكةةوة دروسةتمان كردبةوو   

ضاكبوونء دواى دوو مانطى تريش دوانيان ضاك بوونء، لةبةرئةوة دوانةكةى تريش السةاربوونء  
 .ان نةدةخوارد ضاك بوونةوةيان زياتر دواكةوت دةرمانةكةي

يان ضةاك بةوونء لةة ئةةمريبا ثشةبييييان      ( )ش تاقيبرايةوةو ؤظى نةخؤئيجا لةسةر ثةجنا مر    
 (براءة االخنرتاع )ر طةورةى بةدةستهيَياو بةمةش ؤسةرةجنام دةرمانةكةمان سةركةوتييَبى ز.. كراؤب

دا، كةئةةو  (َلةنةدى ئةةمريبى  ؤه)مثانيايةةكى دةرمةانى   ؤلَ كئيَستاش ريَبةوتووم لةطةة .. يان ثيَدام
دةرمانة بةرهةم بهيَينء بيخةنة بازارِةوةو، مةرجيَبيشم لةسةر دانةاون كةة دةبةآ جيَبةةجيَى ببةةن      

 (خ.د)ئةم دةرمانة لةفةةرموودةي حممةد ثيَغةمبةةرةوة   )ئةويش ئةوةية كة لةسةر دةرمانةكة بيوسرآ 
 (..وةرطرياوة

 !مىقورئانء دَلئارا
 ... غافر( أال بذكر اهلل تطمئن القلوب)ز دةفةرمويَت ؤقورئانى ثري    
ئةةم راسةتيية لةهةةموو كةاتء شةويَييَبدا هةسةتى       .. بةرِاستى بةيادى خوا دآلن ئارام دةبةن : واتة

ثيَبراوةو دآلن بةيادى خوا ئارام بوون، لةكاتيَةدا كةةهي  شةتيَك نةةبووة فريايةان ببةةوآء بيَةت        
 ..بةهانايانةوة



  

 ؤضةى كةرد بة   ؤكوِريَبى فةلةسةتييى ضةةثِرةو بةوو، لةبةةر خراثةى بةارى طةوزةرانى ك       ( على)    
املسلمون يف )بةرنامةى ( إقرأ)ئيسالم لةضاوثيَبةوتييَبى كةناَلى  ؤ، لةبارةى طةرِانةوةى ب(َلةنداؤث)

 :دا وتى //ى/دا شةوى ( الغرب
 ؤيةةوة دةهةاتن بة   (مجعيناتن طلبنه ى اسنالمن   )كةة لةة   َلةندا بووم، ئةو موسةَلمانانةى  ؤمن كة لةث

 ..بانطةوازكردن دذايةتيم دةكردنء كارةكةم ليَتيَك دةدان
يةة ثةاش يةكرتناسةني    ؤَلةندى بةوو، خوورِةوشةت جةوان بةوو ب    ؤئافرةتيَبى ريَبوثيَبى ث( ناؤئيظ)    

ر ؤدةكردم، مييش زخواستم، ئةويش لةبةرئةوةى من بةناو موسَلمان بووم هةندآ ثرسيارى ئاييى ليَ
 .ى وةآلمم دةدايةوة (منطق)بة 
يةة نةةمتوانى   ؤ، ثارةكةم كةةم بةوو، ب  ( نانؤي)سةردانى خزمامن لة  ؤذيَك ويستم بطةرِيَمةوة بؤر    

بةتةةنها بةةجيَى بهةيََلم،     ؤيى زانبة ؤم ببةةم، ناضةار بةووم كةة لةبةشةى نةاوخ      ؤهاوسةرم لةطةلَ خ
 .. لَ بوو، قوتابى تيا نةمابووؤلَء هؤض ؤوو،  زانبلةبةرئةوةى كاتى ثشوودانى هاويييش ب

ال )و ( قل هو اهلل)ئةطةر بةتةنها ترسامء تووشى دَلةرِاوكىَ بووم ضى ببةم، مييش : وتى( ناؤئيظ)    
 ..ئةطةر تووشى شتى وا هاتى، ئةمانة َويَية: نووسىء ومت ؤم لةسةر كاغةزيَك ب(اله اال اهلل

ئةوة : دةمةوىَ موسَلمان ببم ، ومت: مء كة طةرِامةوة، هاوسةرةكةم وتىسةفةرةكة ؤئيرت ضووم ب    
يان  ؤهاوةآلمن ء بةنيازم بؤمن ئةوا عارةمشء مةشروبامت بةديارى هيَياوة ب! ئيسالمى ضى؟! دةَليَى ضى؟

شةةويَبيان كةة تةةنها بةووم     : وتةى .. بزامن ضى واى ليَبردوويت موسَلمان ببيت ؟؟ با ئيجا.. بةرم
 !رِةبى هةموو طيامن دةلةرزى  ؤرم ليَييشتء وةك شؤر زؤزترسيَبى 

ت ؤوةك طاورةكان نويَيم كرد هي  سوودى نةبوو، بريم كةوتةوة ئةو كاغةزة َويَيمةوة كةة بة      
يَك بةدَلييايى نووستم و تا ؤنووسيبووم، كة كاغةزةكةم خويَيدةوة ضةند جاريَك ، دَلم ئارام بوو بةج

اسةتةو مايةةى   م دةركةةوت كةئةةم دييةة هةقةةو رِ    ؤبةمةةدا بة  .. ةردةوام بووبةيانيش دَليياييةكةم ب
 ..دَلئارامىء شادمانيية

 ..خيَزانةكةم بةرِاستى ئيسالمى وةرطرتء هيدايةتةكةى ئةو بووة مايةى هيدايةتى مييش.. بةَلآ   
ئيسةالم  ئيسالم و نزيبةةى دوانةزة سةاَلة خزمةةت بة     ؤئيَستاش بةيةكةوة خةريبى بانطةوازين ب    

نى ، لةكاتيَبةدا  ؤَلة ؤسةر زمةانى ث  ؤدةكةينء، توانيومانة بةفةزَلى خوا ضةندةها ثةرِاو وةربطيَرِين ب
 ..كةثةرِاوى ئيسالمى بةو زمانة نةبوو لةكتيَبخانةكاندا



  

 ربةةةى شةةارةكاندا وتةةار دةدةيةةنء خةةةَلبيش موسةةَلمان دةبةةن، تةنانةةةت لةةة ؤهةةةروةها لةز    
دةمانةوآ قورئانيش بةةزمانى  .. َلةندى موسَلمان بوونؤسةدئافرةتى ث ةىدواخيَوةتطةى ذناندا نزيب

 .اظة ببةين تا خةَلبى بتوانن زياتر تيَى بطةنء سوودى ليَببيين َلةندى رِؤث
رو مهيدس لةةم وآلتةةو ثيَشةرت ضةةثرِةو     ؤر لةو قوتابيانةى ئيَستا بوون بة دكتؤشايانى باسيشة ز    

 ..خزمةتى بةرنامةى خوا دةكةن ؤيسالمء كار ببوون ، طةرِاونةتةوة باوةشى ئ
تستاننتء لةبةرئةةوةى ثاثةاش لةوانةة شةانازى ثيَةوة دةكةةن،       ؤنيةكان ثرِؤلَؤث: ش دةَلآ(ناؤئيظ)    

خةَلبى هيضى وا نازانن لة بارةى ئيسالمةوةو ئةوةش كة دةيزانن ناتةواوو شيَويَيراوة ، من كةضاوو 
ية كة رِيَم لةة ئيسةالم كةةوت    ؤطةورة دةكرد لة دةروومندا، ب يةكىشايؤطويَم كرانةوة هةستم بة ب

شةايى  ؤن ئاو هةَلدةميآء تيَراو دةبآ ، مييش بةئيمانء ئيسةالمةتى ب ؤهةروةك ئيسفةجنيَبى وشك ض
 ..دةروومن ثرِ بووةوة

 ؤبياسمء ببيَتة هاوسةرمء لةو ريَطايةشةوة ئيسالم بياسم، سوثاس ب( على)من قةدةرم وا بوو كة     
( جابيح)خوا، دواى دوو سالَ لةموسَلمان بونيشم كةدَلييا بووم لة ئيمانء ئيسالمةتيةكةمء زانيم 

حيجاب  ؤنيَك بؤمةَلطايةكدا كة بةاليانةوة سةير بوو، جا خةَلك هةرضؤشى لة كؤم داثؤفةرزة ، خ
 .برِوانن من شانازى دةكةم بةحيجابةكةمةوة ضونبة فةرمانى خواية 

 دا وةك ئةةوان رِةنطةة هةسةت بةةو تييةويَتى     يطايةكى نيوة موسَلمان ونيوة ماددةَلمؤئيَمة لة ك)    
فنروا اعمناُلهم   الذين ك)شبانة نةكةين ، لة كاتيَبدا قورئان بة ئاشبرا باسى دةكات و دةفةرمويَت 

ِبقيعة حيسبه الظمآن ماء حتن اذا جاءه   جيده شنيئا ووجند اهلل عننده فوفناه حسنابه ، واهلل      كسراب 
ئةوانةى بيَباوةرِن كردةوةكانيةان وةك ئةوةيةة هةةموو تةمةةنيان     :واتة ..  النور ( يع احلساب سر

تييوو بن و دواى سةراب كةوتب ، كاتيَك تةمةنيشيان تةواو دةبيَت دةزانن دواى سةراب كةوتوون 
ش ليَيان خواى طةورةوتييويَتيان ناشبيَت و ، تازة كاريش لةكار ترازاوةو مردن يةخةى طرتوون و 

 (.. دةثرسيَتةوة
 بيناى ذيان لةسةر ئيمان

ن، جيَيشةيين و خةواى طةةورة لةة نةبوونةةوة      (خليفةة )ظ بةطشتىء بانطخوازان بةتايبةةتى  ؤمر    
ئةةوةى  ؤ، ب: البقرة( وإذ قال ربك للمالئكة انن جاعل يف االرض خليفة)هيَياونيَتية دنياى بوونةوة 

ثيَغةمبةرانةوة سةالمى خوايةان   مةو نةخشةىثةروةردطار كة لةرِيَىكة بيياى ذيان ببةن بةثيَى بةرنا



  

هو أنشأكم من االرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا اليه، ان ربي )ظ ؤمر ؤليَبيَت دةهيَيريَت ب
 (.: هود( )قريب جميب

ىء ثةةرةدان  ئةاوةدان كردنةةوةى زةو   ؤخواى طةورة ئيَوةى بةديهيَياوةو لةزةويدا دايياون ب: واتة 
شارِآ التان داو دووركةوتيةوة بطةرِيَيةوةو  بةذيان، بةثيَى بةرنامةى ئيمانء ئيسالم، جا هةرضةند لة

ش بوون ببةن لةخوا، بةرِاستى ثةروةردطار نزيبةو وةآلمتان دةداتةةوةو  ؤتةوبة ببةنء داواى ليَخ
 ..ديَت بةهاناتانةوة

ة ئةطةر الواز بوو، شةيتان زةفةرى ثيَربد لةهةر كاتيَبدا، يؤظ نابيَتة مةالئيبةو، مجصوم نية، بؤمر    
ستغفروا ربكنم  او)شةويستة ؤاست دةبيَتةوةو، خواى طةورةش ميهرةبانء خبةتةوبةيةك كارةكةى رِ

 .: هود( ثم توبوا اليه، ان ربي رحيم ودود
 هاوكَيشةكانى ذيان

زنةوةو كارى لةسةر ؤكة زانايان دةيد ن لةعالةمى ماددياتدا، ياساو هاوكيَشة هةية،ؤهةروةك ض    
ظةكانةدا لةةدنيادا   ؤدةكةن ، بةهةمان شيَوةش لةعالةمى مةعيةةوياتء مامةَلةةو هةَلسةوكةوتى مر   

ى ؤهاوكيَشةى تايبةت هةية كةكاتيَك اليةةكى ديَتةة دى الكةةى تريشةى بيَطومةان ديَتةة دى بةةه       
 ..كارليَبةكانةوة

اسايةكة، ئةطةةر هةةر جةارةو لةثلةيةكةدا ببوآليةة ذيةان       دةكوَليَت، ئةمة يا ئاو لةثلةى سةد    
نةةدةبوو كةةكارى لةسةةر ببريَةت، هةةروةها دوو       (ثابنت )و ( رِؤنةةط )نةدةبوو، ضونبة شةتيَبى  

كةة  ..يةكبطرن ئاو ثيَك ديَين لةبارو زروفى تايبةتةدا  كسجنيؤئجنيء طةرديلةيةك ؤطةرديلة هايدر
 ..رِة ؤئةمةش ياسايةكى نةط

→

مةَلآ ياساو هاوكيَشةى ئيمانى دةكات كةة لةذيانةدا   ؤز باس لة كؤبةهةمان شيَوةش قورئانى ثري    
والليل إذا يغشن، والنهار إذا جتلن، ومنا خلنق النذكر واالنثنن ان     )منوونة،  ؤديَية دىء دةيانبييني، ب

كاتيَةك دنيةا روونةاك     ذؤسويَيد بةشةو كاتيَك داديَت و ، سويَيد بة ر/ واتة..الليل ( سعيكم لشتن
ى دةرِةويَييَتةوة، سويَيد بةو زاتةى كة نيَرو ميَى دروسةتبردووة، بةرِاسةتى هةةولَء    بدةبيَتةوةو تاري

فأما َمن أعطن واتقن، )( هةية ريَى راست دةطرآء هةشة بةثيَضةوانةوةية)رة ؤاروجؤششى ئيَوة جؤك
 .الليل/( وصدق باحلسنن، فسُنَيسره للُيسرى



  

هتد، ثاريَزكارو لةخواترس بآء برِواى ثتةوى .. ئةوةى ببةخشآ لةمالَء سامانء زانستء: واتة    
ئاسان دةكةينء سةرةجنام دةاةيية خيَرو  ؤبةثاداشتى ضاكى خوا ببآ، ئةوة ئيَمة ريَطاى ضاكةكارى ب

 ..شيةوةؤخ
نى ريَطةاى  ئاسةانبرد .. سةةرةجنامى .... بةرِوا بةثاداشةتى خةوا    + ثاريَزكةارى  + بةخشني : كةواتة

وأما َمن خبل واسنَتغنن،  )لةاليةكى تريشةوة ..ىء ثاشان بةهةشتى بةرينء هةتا هةتايىؤضاكةكارية ب
ئةةوةى رةزيةلء   : واتةة  .اللينل /( وكذَب باحُلسنن فسُنَيسره للُعسرى، وماُيغين عنه ماله اذا تردى
ببةات و بةرِواى نةةبيَت     ى رازىؤضرووك بيَتء وا بزانيَت ثيَويستى بةخوا نيةو هةولَ نةدات لةخ

 ..تياضوون و زةخؤشدا دةيبةين بةرةو دؤبةثاداشتى خوايى ئةوة بةرِيَبازى تةنطانةو ناخ
 .الليل/( إن علينا للُهدى ، وإن لنا لآلخرة واالوا ) ئييجا باش بزانن كة 

 تى بةيَ بةرِاستى روونبردنةوةى ريَبازى خيَةرو هيدايةةت لةسةةر ئيَمةيةةو بيَطومةان دةسةةآل      : واتة
 ..ذو قيامةتء بةسةر دنياش داؤسيوورمان هةية بةسةر ثاشةرِ

 :خواى طةور  تةوفيقى خراثةكاران نادات 
ينا  )دةكاتء دةسةتيان دةطةرآ    ؤلةكاتيَبدا كةخوا يارمةتى ضاكةكاران دةداتء كارئاسانيان ب    

ر لكم ذنوبكم، ومن ُيطنع اهلل  ويغف ُيصلح لكم اعمالكمأيها الذين امنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا، 
 االحزاب، /( ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

ئةى ئةو كةسانةى باوةرِتان هيَياوة لةخوا برتسةنء ثاريَزكةار بةن، هةميشةة قسةةى بةةجآء       : واتة
و ( تةةوفيقتان دةدات )بةسوود ببةن ئةوسا ئيرت كردةوةكانتةان ضةاكء بةةجآء ثةسةةند دةكةات و     

ئةةوة  ةبيَت، جا ئةوةى طويَرِايةَلى فةرمانى خةواو ثيَغةمبةرةكةةى بيَةت    ش دؤلةطوناهةكانيشتان خ
يةكى بآ ئةندازةو بآ سيوورى بةدةسةتهيَياوةو، لةاليةةكى تريشةةوة    بةرِاستى سةركةوتنء سةرفراز
( إن اهلل الُيصنلح عمنل املفسندين   ) ضاك ناكرآء يارمةةتى نةادريَن    ؤخراثةكاران كارو كردةوةيان ب

بةرِاستى خوا كارى خراثةكاران ضاك : واتة .يوسف/ ( اهلل اليهدإ كيد اخلائننين او)يونس، و /
ناكاتء، بةرِاستى هيدايةتى ناثاكان نادات لةثالنء ناثاكيانداو هةرضى ببةن ضةةند بةةهيَزيش بةن    

 .االنفال/ ( ذلكم وأن اهلل موِهن كيد الكافرين)الوازيان دةكات 
هي  تاوانيَك نية سةد دةرسةد تةواو : كى دةبييني، ياساناسان دةَليَن اندا ئةمة بةضاؤلة دنياى خ    

خةوا دنيةاى    ؤن؟ ئاخر نةازانى خةوا نايةةَليَت ، خة    ؤبيَتء نيشانةيةك بةجآ نةهيََلآ، رةنطة بَليَى ض
 .. ى دةرضيَتء شانى ثيابباتؤ، هةرضى ضى دةكات بيباو وةك بةرزةكى بانان ب بةرةآل نةكردووة



  

ة ، (الجدل)يةتى واتة ؤبةَلبو هةموو دادثةرورةى خ ة(عادل)نةك هةر دادثةروةرة  خواى طةورة     
 (..عادل)بةكارهاتووة نةك ( الجدل)ية لةناوو سيفاتةكانى خوادا ؤب

َلةسيَيةو بةزوَلمء ستةم قايل نابآء ليَى بيَدةنط نابآ، ضونبة زوَلةمء  ؤة، ت(ميتقم)خواى طةورة     
لةناو خةَلبيشةدا ياسةاغى كةردووةو رازى نابيَةت كةةس زوَلةم        ى حةرام كردووةوؤستةمى لةخ

يا عبادإ إني حرمت الظلنم علنن نفسني    ) لةكةس ببات، هةروةك لةفةرموودةى قودسيدا هاتووة 
 ( ...وجعلته ُمَحَرما بينكم فال تظاملوا 

 :نية  ؤِرينى بؤياسا و باوى خوا ط 
وأقسموا باهلل َجهد أميانهم )وى دةباتء دةفةرمويَت نا( نسري)اوى خوا لةدنيادا قورئان بة ياساو ب    

لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى االمم، فلما جاءهم نذير منازادهم اال نفنورا، اسنتكبارا يف    
االرض ومكر السيء، والحييق املكر السيء اال بأهله، فهل ينظرون اال سنت االولني، فلن جتد لسننت  

 .فاطر/ (  حتويالاهلل تبديال، ولن جتد لسنت اهلل
ئةطةةر  : ر بةطةرمى سويَيديان دةخةورادو دةيةانوت  ؤئةو كافرو بت ثةرستانةى قورِةيش ز: واتة    

كاتةآ  تر باوةرِدارتر دةبن، كةضةى   يان بيَت بيَطومان لة هةموو طةالنىؤثيَغةمبةريَبى بيَداركةرةوة ب
ر هيضى تريان ليَيةوةشةايةوة ، ضةونبة   دوورةثةريَزى زياتهات لةسةر كةشىء ؤكة ثيَغةمبةريَبيان ب

يان بة طةورة دةزانى لة زةويداو ثيالنى شةرِو تاوانيان كيَشا، لة كاتيَبدا كةثيالنى شةرِو تةاوان  ؤخ
دةكيَشن، ئةمانةة بةدذايةةتى ئيسةالم ئةةبآ تةةنها       ؤتةنها بةسةر ئةوانةدا دةشبيَتةوة كة نةخشةى ب

نابيييت هةرطيز لةياساو بةرنامةكانى خةوادا   ؤشني، ئيرت تضاوةرِيَى سزاى خوا ببةن وةك طةالنى ثيَ
 .. يان البدةنؤرِانبارى ثيَش بيَتء، هةرطيز نابيييت ياساو بةرنامةى خوا لة نةخشةى خؤط

من قبلهم، وكانوا اشد  او  يسريوا فن االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين: )ئيجا دةفةرمويَت    
 .فاطر( انه كان عليما قديراشيء يف السماوات وال يف االرض، ه ِمناهلل ليعجز منهم قوة،وماكان

ن بوو سةرةجنامى طةالنى ثةيَش  ؤئايا نةطةرِاون بةزةويدا، تاسةرنج بدةن و تةماشا ببةن ض: واتة    
ئةمان وضيمان بةسةرهيَيان، ئةوانة هيَزو دةسةآلتيان لةمان زياتر بةوو، وةنةةبيَت خةوا هةي  شةتيَك      

ببات لة ئامسانةكانء لة زةويدا، ضونبة بةرِاستى ئةو زاتة هةميشةو بةردةوام زانةاى   دةستةءسانى
 ..دةسةآلتء بة تواناية بة
رطرنطى داوة بةوةى كة موسَلمانان لةو ياسايانة تيَبطةن و رِوون بيَت اليةان ،  ؤز زؤقورئانى ثري    

الذين ِمن قبلكم ويتوَب عليكم واهلل علنيم   لُيَبنَي لكم ويهدَيكم ُسَننيريد اهلل ): هةروةك دةفةرمويَت 



  

 ؤرِوون بباتةوةو رِيَيموونيتان ببةات بة   ؤخوا دةيةويَت هةموو شتيَبتان ب:واتة / النساء ( حكيم 
 ...شبيَت، خوا زاناو داناية ؤئةو ياساوباوانةى كة بةسةر طةالنى رِابردوودا هاتوون و ليَتان خ

نء نويَةةدا ئةةةم راسةةتيانة ؤدا لةةةكيةةمةةانء خةَلبؤبةةةذيانى خضةةاوطيَرِان   :رن ؤمنوونةةةكان ز    
مار كةراون و  ؤدةسةمليَينء هةنديَبيان دةماودةم دةطيَرِدريَيةوةو هةنديَبيان لةدوو تويَى ثةرِاويَبدا ت

ضةةند  ( عدالة السنماء )لة ثةرِاوةكةيدا ( حممود شيت خطاب)هةنديَبيشى بري دةضيةوة، ليوا روكن 
دا ضةند منوونةيةك باس دةكات، ( اةيصناعة احل)ستا راشيديش لة ؤردوينء مامماركؤت ؤمنوونةيةكى ب
 :كة دةَليَت  

ر، يةةكيَك ثةيةدا   ؤثياويَك يةكيَك دةكوذآء فرِيَى دةداتة ضةاَليَبةوة، ثةاش ماوةيةةكى ز    /يةكةةم 
ى بشةاريَتةوة،  ؤادةكةاتء نازانةآ لةكويَةدا خة    دةبيَتء لةكيَشةيةكةوة دةيةويَت ئةةم ببةوذآ، رِ  

زيةوةو ؤى ثياوةكةى تيا كوشتبوو، دوذميةكةى هاتء لةويَدا دؤةرةجنام ئةضيَتة ئةو شويَيةى كةخس
 (..اجلزاء من جنس العمل)لةهةمان شويَن دا كوشتيةوة 

كاتيَك سوثاى عومسةانى لةبةغةداد كشةانةوة، سةةربازيَبى تةورك ثةِرتةةوازة بةوو بةوو،          /دوو م
بوو، بيَبةسء بيدَةر، نةطبةةتآ هةات كوشةتىء شةتةكانى      وةستا( أبي احلنيفة)لةدةرطاى مزطةوتى 

يةكى ليَدا، لةتاو برييةكةةى  ؤبرد، ثاش بيست سالَ ئةو نةطبةتة شةرِى بوو لةطةلَ زةالميَبداو ضةق
و لةةويا بةةدةما   ( أبني حنيفنة  )تا طةيشتة ناو دةرطاى مزطةوتى  راى كرد شثرزة بوو، سةدان مةتر

 !.كةوتء مرد 
بوو، ( مطوف)ى طيَرِامةوة، كة لة  مةكبة ؤش بيَت بؤمال احلريرى خوا ليَى خئةمحةد جة /سةَييةم 

لةة بةةيانى   ( عبدااللةة )كورِم الت سةةير نةةبيَت كةالشةةى ئةةمري     : تةوافى بةخةَلك دةكرد، وتى
ى شجبان ؤذى نؤم ديم لةبةيانى رِؤرِشى ضواردةى تةموزدا لةبةغدا  رايان كيَشا، من بةضاوى خؤش

سةةركردايةتى دةكةرد، عةةَ    ( لةورنس )رِشى عةرةبى راطةيةنرا كةة  ؤذةى شؤةو ردا لةمةكبة، ئ
ى عومسةانى وت كةة ئةةمني بةنء     (حامينة )ة، ضووة سةر قةآلى مةكبةو بة ( عبدااللة)باوكى ئةو 
ئةةوةى  ؤنابةن ، تاخويَن نةةرِذآ و بطةرِيَيةةوةو ئةةو ناوضةةية بةةجيَبهيََلن، ئةةوانيش ب       ؤدةستيان ب

يان تةسليم كرد، كةضى سةربازةكانيان بةةرداو ضةواردة ئةفسةةرى    ؤنةرِذيَت خ لةمةكبةدا خويَن
عومسانيش كة لةطةَليان بوون قاضيان بةستيةوةو بةزييدوويى رايان كيَشان تاثاش ضةند سةد مةتريَك 

ديةارة  ..دا بةةمردوويى بةةدارا هةةَليان واسةني    ( ميةى )طيانيان دةرضةوو، ثاشةان لةةنيَوان مةكبةةو    
ية بةرِاستى عةدالةتى خواية، كةئةو نةطبةتىء تاوانةة خةوا   ؤب!! و موبارةكرت نةبووة كورِةكةشى لة



  

 الثةةرِة  .. ى كورِى رشتء بيَجطةة لةسةزاى قيامةةت هةةر لةةدنيادا ثيشةانى دان      (عبدااللة)بة
 ( ..صناعة احلياة)

رد لةةوآ  ةوة كة لة شةرِى كوةيتةدا، دوو سةةربازى كةو   مى طيَرِاؤبةندة ، برادةريَبم ب /ضةوار م 
ديَةيم،   ؤقوربان دةضم شتيَبت ب: ى بةريَتة ثيَشآ لة ئامرةكةىء دةَلآؤدةبن، يةكيَبيان دةيةويَت خ

: ئةويش لةطةلَ سةربازة كوردةكةى تردا دةيييَرآ كة سايةمش دةبيَت، لةرِآ سايةقةكة ثيَى دةَليَةت 
( ئيجةازة )رخيَةك بيَةت   من دةمةوىَ بةهةةر ن : شتى وا دةكةيت ، ئةويش دةَليَت ؤخوا هةَلياطرآ ب

 ..ناو كةسء كارم ؤوةربطرم و بطةرِيَمةوة سليَمانى ب
ئةةةو بةةرادةرة دةضةةيَتة سةةةر مةةاَليَبى كةةوةيتى قةةورِ بةسةةةرو دةسةةت دةداتةةة         .. بةةةَلآ    
ةكةيانء دةيهيَيآ لةو ضةلةى طةرمايةةدا، هةرضةةند مةالَء ميةاَلى خةاوةن ماَلةكةة        (نديشنؤئريك)

 .دةثارِيَيةوة سوودى نابيَت 
، (حولةةفا )ئامرةكةى، لةبةرئةوةى شةو كارةبةا داناطرسةيَين لةترسةى هيَرشةى      ؤكة دةيهيَيآ ب    

نديشةيةكة َةييةة   ؤترتيب ببةن باهي  نةبآ بةةم طةرمايةة ئيَرك   ؤئةو كارةبايةى ب: ئامرةكة دةَليَت
ا نةازانن  ديرةباكةة دةبيَةتء لةطةرمةةى سةةرقالَ    ئيشء فيَيبمان ببيَتةوة، سةربازةكةش خةريبى كا

 ..كارةباكة دادةطرسيَينء كارةبا دةيطريَتء دةيبوذيَت
خةوا ئاطةادارة مةن الشةةى ئةةو بةرادةرةم       : سةربازة كوردة دةست ثاكة بةوييدانةكة دةَليَةت     

، وةرى طةرت بةةةآلم  !طةةرآ؟بةةئيجازة هيَيايةةوة كةبةتةةةما بةوو بةةةو زوَلةمء سةةتةمة ئيجةازة وةر     
 ..خوا مبانثاريَزآ.. ئةوة عقوبةتى خوا.. بةمردوويى
ى ؤجادةى خانةةقا دوكانةدارة، بة   سليَمانى لةة ة و لةحاجى شيَخ عومةرى قةراخى خزمم /ثَينجةةم  

ى دةربةنداان كةتازة دروسةت دةكةرا حةةرةس    نداوبوومء لة بةلةثةجناكاندا الو: رِامةوةو وتىطيَ
دةكةوتنء بةشةو شتيان بووم، هةندآ خةَلبىئةو ناوة فيَربووبوون دةهاتن لةطةلَ حةرةسةكاندا ريَ

 ..دةدزى بةشةريبى
شةني  ؤريَببةوة لةطةةَلمان بةشةةو بةقةةياغ ديَةنيء شةت دةبةةين دةيفر      : هاتية الى منء وتيان    

ئةمة عةقَلت بيَت نابى بةخاوةنى  ؤتا ت: من خيانةت ناكةم ، يةكيَبيان وتى: مييش ومت.. بةشةريبى
 ..ت دروست ببةتؤهي  و ناتوانى ذن بهيَيىء خ

خوا ئاطادارة ريَم نةدانءخواش رِزقى حةالَلى دام و ثاش بيست ساَليَك ئةو كابرايةى واى بةمن     
ثةارةى عيةادةى    ؤكورِةكةى دةستى طرتبوو هاتة بةر دوكانةكةى مةنء سةواَليان دةكةرد بة    : وت



  

تى خوا وا زنى ثيَبطات ، ديارة سونيةؤسبحان اهلل بةتةما بوو بةدزىء در: كةئةمةم بييى ومت.. رؤدكت
 ..نية لةدنيادا، كةس خيَر لةحةرامء دزى نابييآء بآ بةرةكةتة

ثيَشةوا بةنيا ئةو كةسايةتية بوو كةموسَلمانانى بةةئاطا   :(بةةننا  ) شةهيدكردنى ثَيشةةوا   /شةشةم
َلةى  ؤهيَيايةوة لةبةردةم مةترسى هيَزة ئيمثرياليزمةكان و لةناو ريزةكانى ريَبخستيةكانى ئيخواندا ر

الوان ديةارى كةردو، هةةر ئةةو بةوو فيبةرى ئيسةالمى لةضوارضةيَوةى كَليَشةةى           ؤةقييةى براست
هةةموو   ؤدا بة  ىؤدةستبردى داطريكارو دوذميانى ئيسةالمدا دةرهيَيةاو لةبةةرطى رِاسةتةقييةى خة     

 :جيهانى ئيسالمى خستةرِوو وتى
ىءعةقيديانةةى  هتد، بةةكرداريش هةةموو ئةةو بيةةما فيبر     …ئيسالم ئاين ء دةوَلةتء سياسةتةو

 .ثيادةكردو خةَلبى لةسةرتاثاى ميسرو جيهانى ئيسالمى دا جاريَبى تر بيييانء بيستيان 
َلة ئةمةكدارانة بةرطرى ببةات لةةقودسء لةةثيَياوى مةزَلوميةةتى     ؤتوانى بةو رِ( بةنيا)ثيَشةوا     

 ..شآ، تاجولةكة ريشةكيَش ببريَن لة فةلةستنيؤقودسء فةلةستييدا تيَبب
مةَلةى برايانيان هةَلوةشاندو لةبةنداانةكان ؤوذميانى ناوةوةو دةرةوةى ميسر ثيالنيان داناو كد    

 ..ئةوةى فرسةتى ليَبهيَينء شةهيدى ببةنؤتونديان كردن و، ثيَشةوايان بةتةنها هيَشتةوة ب
رضةةاك ؤهةةةموو دةرطايةةةكيان بةرِووىةةدا داخسةةتء وةك باَليةةدةى نةةاو قةفةسةةيان ليَبةةرد، ز    
ك ؤوديَريان دةكردو ثاشانيش رووخسةى دةمانضةكةشيان ليَسةندةوة كةلةو زةمانةدا هةموو سةرضا

 ..حيزبةكان دةمانضةى شةخسيان ثيَ بوو
ى كيييَبى ؤةوة ثيالن دارِيَيرابوو، جولةكةش لةثشت ثةردةوة بةه( فارومش)شبى مةليك ؤلةك    

 ..ى تيَبةلَ كردبووجوانيانةوة كاريان لةسةر مةليك دةكرد، كةدةستى لةطةَل
طوايةة نويَيةةرى حبومةةتيش ئامةادة     ( شرةبان املسةلمني  )بارةطاى  ؤثيَشةوا بةنيايان بانط كرد ب    

ضاوةرِيَيان كةردن  ( عبدالبريم عابدين)و زاواكةى ( بةنيا)دةبىَء دانوستان دةكةن، بةآلم هةرضةند 
 ..نةهاتن
ئيجةا  مةلَ نويَةيى ئيَوارةيةان كةرد،    ؤكردنء بةك ؤى بدواجار لةذيانيا ثيَش نويَي ؤثيَشةوا بةنيا ب    

لَء تاريك بةوو، ئيمةام   ؤيةك رابطرن، كة تةكسييةكة وةستا جادة ضهاتية خوارةوة دةست لة تةكس
بةنيا سوار بوو لة دواوةو زاواكةى لةتةنيشتيةوة، لةوكاتةدا دوو ضةكدار لةبةردةم ئوتومبيلةكةدا 

 ..ييداريان كردنثةيدا بوونء تةقةيان ليَبردن و بر



  

ةكة دابةةزىءدواى تاوانبارةكةان كةةوت، كةة     يةة لةة تةكسةي   ؤبرييةكانى بةنيا كةمرت بةوون ، ب   
 ..بوو( )ئوتومبيليَك لةثيَشرت ضاوةرِيَى دةكردن، بةنيا توانى ذمارةى ئوتومبيلةكة بطرآ كة 

ةلةةفون، بةةآلم ئيسةجاف    ثاشان بةو برييداريية سةركةوتةوة بارةطاكةو داواى ئيسجافى كرد بةت    
القصر )خةستةخانةى  ؤدواكةوتء ناضار بةتةكسىيةك طةيانديانية الى ئيسجافيَكء ثاشان برديانن ب

 (.الجييى
لةوكاتةدا كةخةريبيان بوون ، نويَيةةرى مةةليك هةاتء كةضةاوى ثيَيةان كةةوت بةةتوِرةيى             

 ..يشتؤو ئيرت ر(  ! تاوانباران هيَشتا نةمردوون )هاوارى كرد 
ر هات ويستى ضارةسةرى برييةكانى بةنيا ببات، فةرمووى حاَلى من باشرتة بضن بةالى ؤكةدكت    
تر نويَيةرى مةليك هاتةوة ذوورةوةو بةثزيشةبةكةى وت مةن لةاليةةن     جاريَبى.. ةوة(عبداحلبيم)

 .حاَلةتى ترسياك نيةو ئاسايية: نة، ئةويش وتىؤمريييةوة هاتووم بزامن حاَلى بةنيا ض
ئييجا بةنياو زاواكةيانيان جياكردةوةو هةريةكةيان لةذووريَبدا دانا  ، ئةوةبوو نويَيةرى مةليك     

رةوة ؤيشةتيى خةويَيى ز  ؤى لةبةةر ر ؤدا، تابةةه (بةنيا)رةكان بضن بةالى ثيَشةوا ؤنةى هيَشتبوو دكت
شةةوا  ثيَ ى فربايةةرى  ى شةةوى شةةممةى   ( )شةايانى باسةة لةسةةعات    ) ..شةهيد بوو

 (.دا و، بةناهةمش خويَيى جمددى سةدةى بيستيان رِشتيبرييداركرا لةتةمةنى ضلء سآ ساَل
 :ناشتنى ثَيشةوا بةننا 

امحةد  )ثةيوةنةديان كةرد بةشةيَخ    ( ى فربايةرى سةعات يةكى شةوى )ليسى سياسى ؤث    
و مةسةلةدا، كةالشةى بةنيا و، سةرثشبيان كرد لةنيَوان دو(بةنيا)باوكى ثيَشةوا ( عبدالرمحان بةنيا

 ..يان بيييَينء هةر ضاوى ثيَى نةكةويَتؤنةكريَت، يان كةخ ؤبييَيآء هي  مةراسيميَبى ب
ليس دا ؤرى ثة ؤباوكيشى ئةوةى يةكةمى هةَلبيارد، لةشةودا الشةكةيان لةذيَر ضاوديَرييةكى ز    

جةا خسةتية تابوتةةوةو    يي، ئهيَياية ماَلةوةو تةنها باوكى جةرط سوتاو الشةكةى شتء كفيى كةرد 
و وةفاى كضىء باوكى ثريى برا بةرةو سةر قةبران و، لةة   بةنياو هاوسةرةكةى(دايبى)بةسةرشانى 

 .بةخاك سثيَردرا( كورِى سجدالليث )قةبرسانى ئيمام شافيجىء ئيمام 
وتايةتةوة خويَيرآ و، هةركةس نزيك ماَليان ببةؤبطريىَء قورئانى ب ؤئيجا نةيانهيَشت تةعزيةى ب    

كةثيَشةرت وةزيةر بةوو،     قبطن ى( مبرم عربيد ثاشا)دةيان طرتء لة بةنداانة تونديان دةكرد، تةنها 
، كةئةمةةش  شةى ببةات لةة كةسةوكارةكةى     ؤى بطةيةنيَتة مةاَلى ثيَشةةوا بةةنياو سةرخ   ؤتوانى خ

 ..ى رِيَزو ثيَزانييةيَر ثياوانة بوو ، جؤمةوقيفيَبى ز



  

 !مةليك فاروقيش مرد
ةوة، مةليبى ليَبةوتوو، ثاش ضةةند سةاَليَك   (ضبا  االحرار)ثاش عةزل كردنى فارومش لةاليةن     

سةارد بباتةةوة،    ؤسةرى نايةوة، بآئةوةى كةس ثيايدا هةَلبداتء ماستاوى ب( يائيتاَل)بةتةنهايى لة 
ةتى جا ئةميش هةروةك ثيَشةوا بةنيا هةركةس ثةيوةندى ثيَوة ببردنايةة، حبومةةتى ميسةرى نارِةحة    

 ..دةكردو توندوتييى دةنواند بةرامبةرى
دا بةةتاوانى  يسةالَ ( )خوا ، مةليك فةاروقيش لةة   ؤيدا شةهيد بوو بساَل( )ثيَشةوا بةنيا لة     
  .كرائةو سةعاتةدا كةبةنياى تيا شةهيددا لةهةمان  //دةرضوو، لةشةوى  رةوة طيانىؤز

( ئةمحةد سيف االسالم)شتء، تةنها باوكىء كورِةكةى بةنيا ذنانى خيَزانةكةى الشةى بةنيايان نا    
ما ؤسالَ بوو، بةهةمان شيَوةش الشةى فارومش مايةوة لةقةبرسانى ر( )يان لةطةَلدا بوو كةتةمةنى 

 .ميسر ؤبوون كةرازى بآء بهيَيريَتةوة ب( عبدالياصر)ضاوةرِيَى فةرمانى 
تةوة كةوةك ثاشايةك نةنيَيرآء كةسى لةطةَلدا نةبآء رازى بوو بةمةرجيَك بهيَيريَ( عبدالياصر)    

دا تةسةليم بةةخاك    دا نةنيَيرآ،بةةَلبو لةة قةبرسةانى ئيمةام شةافيجى     (االسنرة املالكنة  )لةقةبرسانى 
 !..ببرى
 ى مارسةى  ()كةة لةة نيوةشةةوى    ؤبةئةنقةست تةرمةكةى لةة ئةسةيياوة بةفرِ  .. بةَلآ     

ى ؤئييجةا بةةه  .. خوشةبةكانى بةةجلى رةشةةوة ثيَشةوازيان كةرد      قاهرية، كةة تةةنها   ؤهيَيرايةوة ب
ى بةةةيانىو ()سةةر قةةةبران وكةةات طةيشةتة سةةةعات    ؤيةةةوة درةنةط بةةرا بةة  ئيجرائةاتى ئةةةميى 

 .نةشيانهيَشت كةس توخيى ببةوآ 
 (..ى بةيانى بةهةمان شيَوة نيَيراشايانى باسة كةثيَشةوا بةنياش سةعات )

ثاشةان ئةةمرية فةوزيةةى    !! ء ذن لةطةةَلى دا بةوو لةسةةر قةةبران    ليسؤمةليك فارومش تةنها ث    
، ئةويش (الرفاعي)مزطةوتى  ؤخوشبى داواى لةسادات كرد كةرِيَى بدات تةرمةكةى بطويَزيَتةوة ب

ئةةو   ؤرازى بوو بةمةرجآ ئةمة بآدةنطء بةنهيَيى ببرآ، جا تةرمةكةيان بةسةيارةيةكى رةش برد ب
ى بةيانىدا بةوو كةة   وتةكة نويَيى لةسةر كردةوةو هةر لةسةعات مزطةوتةو تةنها جمةورى مزطة

 ؤكةئةمةةش عةدالةةتى خوامةان بة    ! دووةم جار ناشتيانةوة، ثاش دة سالَ لةناشتيى يةكةم جةارى  ؤب
دةردةخات كةهةر لةدنيادا مةليك فاروقى بةو دةردة بردةوةو ئاوا بآ كةسء بآ دةر نيَيرايةوة، جا 

 (.موسوعة الشهداء عبداحلليم الكنانن)؟ !الوة بوةستآدادطايى قيامةتيش با لةو
. 



  

 :ئاخرشةِرى : حةوتةم 
 :منوونة  ؤئةوانةى كةخراثةكارن و تاوانبارن ئاخر شةرِ دةبن ، ب     
مةَلةى بةهائييةكانى دامةزراندو ويستى ئةايييَبى نةوىَ لةة ئيسةالم     ؤحسني على مازندةرانى ك -1

َلبانيَبى نةفامى سةرطةردان كرد ، سةرةجنام شيَت بوو ، دروست ببات كة جيهادى تيانةبيَت وخة
 ..بةئاخر شةرِى سةرى نايةوة 

مةَلةى قاديانى دامةزراندو سةرةجنام تووشى تةاعون بةوو ،   ؤغوالم ئةمحةديش بةهةمان شيَوة ك -2
 .....لةئاودةستدا طيانى ثيسى خراثةكارى دةرضوو

هةركةةس  ؤكةشةى طةةورةترين ثةنةدة  ب   رو كورِةكةانى و بيةماَلة ؤسةرةجنامى صدامى ديبتةات  -3
 :ئةمانة وهةموو تياضوونيَبى ستةمباريَك تةفسريى ئةم ئايةتةن كة دةفةرمويَت  ..فاميدةو ذيري بيَت 

، ا غافلَ و بيَئاطاية لةستةمبارانوامةزانن خو ..ابراهيم (وال حتسنب اهلل غافال عما يعمل الظاملون )
ن لةة  ؤى دةزانةىَ ضة  ؤوكاتىَ لة ناوى بةردن خة   بمةتى تيايةَلةتيان بدات حيؤئةطةر ماوةيةكيش م

 .. (/عبدالرمحن املعلمي/الغفلة ) ..   ناويان دةبات
 تياضوونى طةالن 

مةةلَ وطةليشةدا هةروايةةو، ضةةندةها طةةلء      ؤئةوةى بامسان كةرد لةةذيانى تةاك دابةوو ، لةك        
ميَةيووش  ..مء سةتةميان كةردووة  دة بوونء تياضةوون كاتيَةك زوَلة   ؤمةَليش بةسزاى خواوة طريؤك

 . : النحل( كان عاقبة اجملرمنيقل سريوا يف االرض فانظروا كيف )شايةتة 
 !ن بووة ؤن بطةرِيَن بةزةويدا سةيركةن سةرةجنامى تاوانباران ضؤبرِ: ثيَيان بَلآ    
خةوا بةة    مبى لةةخوارووى ئيتاليةا، بييةيم كةة    ؤشارى ب ؤضووم ب: راشد دةَلآ حممد ئةمحةد ستاؤمام
ثيَش دوو هةزار سالَ هةموويانى لةناو بردووةو بوون بةبةرد، كةبةئاشبرا ديةارة  ( بوركانى فيزوف)

خةواى طةةورة غةةزةبى    .. مةةى خواردنةةوة بةوون    رووتءقوت بوونء خةريبى فيسةء فجةورو 
فليمةى  ) .صنناعة احليناة   ل  ..هةر كةسةآ كةة بيبييةآ    ؤليَطرتوونء كردونى بةثةندو عيربةت ب

 ( ..ئارا / بالذكراوى دةرئةجنامى طةالن ؤد
روسيا حةفتا سالَ زوَلمء ستةمى كرد لةموسَلمانان، سةرةجنام رِووسياو رِيسوا بوونء، بةدةست     

ناردن كةدةسةآلتء بريةء باقيان نةهيَشةنت   ؤبيَبارىء فةسادو خراثةوة دةناَليَينء خوا ئةمريباى ب
بةِراسةتى كةورد واتةةنى هةةموو شةتيَك لةة باريبيةدا        ، نةة  ولة ئةفغانستانيشدا بوونة ثةنةدى زةما 

 ..دةثضرِيَت زوَلم وستةم نةبيَت كةلة ئةستووريدا دةثضرِيَت  



  

 دوا وتة
ى دةداتة دةست خواو هةةموو ثشةتء ثةنايةةكى بةة خةواى      ؤكاتيَك موسَلمان بةيةكجارى خ    

ليك ، ووجهت وجهن اليك ، اللهم اسلمت نفسي ا) َلىَدة (خ.د)طةورة دةزانآء هةروةك حةزرةت 
ضُت امرإ إليك ، واجلأت ظهرإ إليك، رغبة ورهبة إليك ، الملجأ والمنجنن مننك اال إلينك ،    ؤوَف

 .خبارى ومسلم( آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى ارسلت
ئةو خوا طةورة باآل دةستةش  ؤو ب( سبحان ربي العظيم)هةروةها كاتيَك دةضيَتة ركوع و دةَلآ     
دةبن لةحزورى خةواداو  ( خاشع)تر نيية و نابآو، هةموو ئةندامةكانى لةشى  (عظيم)كةس لةو  كة

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ، خشع لنك مسعني وبصنرإ وُمخني وعظمني      ): دةَليَت
 ..مسلم( بنوعص
( خاشةع )خةوا   ؤخء ئيَسةقانء دةمارةكةانى بة   ؤشتء طوآء ضاو ء مة ؤكاتآ خويَنء ط.. بةَلآ    
ى هةمووى خيَرةو مايةى ئةةجرو ثادشةاتى دنيةاو    ؤئييجا تيَدةطات كةقةزاو قةدةرى خوا ب.. تدةبيَ

كةس لةبار نيية تاسةر، دنيةا دونيايةةو كةةم كةورتء كةةم ونزمةةو بةةرزى         ؤديارة دنيا ب ،قيامةتة
 ..راستةقييةو هةتا هةتايى وا لةقيامةتا

ء سةةامان، تةندروسةةتى ضةةاك، نيشةةانةى ر زةروورة لةةةوة تيَبطةةةين دةسةةتبةوتيى مةةالَؤيةةة زؤب    
 (فأما االنسان إذا ماابتاله ربه فاكرمه ونعمه فيقنول ربنن اكنرمن   )رةزامةندى خواو ريَز ليَطرتن نية، 

واما إذا )سيبةتيش نيشانةى رسوايىء بآرِيَزى نية وشىء بةآلو مؤ، هةروةها نةبوونىء ناخ الفجر
 . نةخيَر وا نية( .. كال) (..ماابتاله فقدر عليه رزَقه فيقول رب أهانن

ثةروةردةى مياَلةكةةيان   ؤئةو مةسةالنة برِوانني ، كاتيَك دايكء باوك ب ؤدةبيَت باشرتو روونرت ب    
هةندآ شتى ليَدةطرنةوةو هةموو داوايةكى جيَبةجىَ ناكةن، لة رِوانطةى مياَلةكةوة دايكء باوكى 

اتيَبةدا هةةموو دةزانةني كةةدايكء بةاوك ميةالَ       لةك شةيان ناويَةت،  ؤناهةقى لةطةلَ دةكةن، يان خ
 !.. شرت دةويَتؤيان خؤيان دةزاننء لةخؤبةثارضةيةك لةخ

وف ؤر)نةبوونةةوة هيَياوةتةة بةوون،     ظةةى لةة  ؤخواى طةورةش كةئةم مر (..وهلل املثل االعلن)    
لةفةةرموودةدا   ..يةةتى ةوة حيبمةتى تيايةو لة بةرذةوةندة بةرامبةرى، ئةطةر شتيَبى ليَبطريَت(رحيم

: واتةة  (من من الندنيا وهنو حيبنه كمنا حيمني أحندكم مريضنه       ؤإن اهلل ليحمي عبده امل): دةفةرمويَت
ن ؤشى دةويَت ، هةروةك ضة ؤى لةدنيا دةثاريَزآ لةبةرئةوةى خؤبةرِاستى خوا بةندةى برِوادارى خ

 ..شةكةى دةثاريَزيَتؤيةكآ لةئيَوة نةخ



  

دةسةتى باتةآء    كارةكةانى ذيةان كةثيَويسةتة   ؤر شةت، وةك ه ؤظ دةست دةداتةة ز ؤئاشبراية مر    
ديةارة ئةمةة تةةوفيقى خةواى     ! دةستةوسان نةبآء بيَبارة دانةنيشآ، بةآلم ضةند ديَت بةدةسةتيةوة؟ 

 ..دةويَت كةهةموو شتيَك لةم بوونةوةرةدا بةفةرمانى ئةوة
رو وةزعى دنيةاى ، هةاوةَليَبى   دا دةبيَت لةبا لةوثةرِى بيَتاقةتىء بيَزارى ثورىذيَك سوفيانى ؤر    

صنراطنا  ( )يا سفيان إن منع اهلل كله عطاء، ألنه المينع من خبنل، إمننا نظنرا و اختبنارا     ): ثيَى دةَليَت
 (.حممد امحد الراشد/ املستقيم

ا بةخشيية، ضونبة ئةو لةبةخيلى نية يدسوفيان بزانة، مةنجى خوا، كاتيَك شتيَك نادات لةرِاست: واتة
 ..بةَلبو لةبةر تاقيبردنةوةو قةزاو قةدةريَبى خيَرة كةنابةخشآ،

ن ببةين، ئييجا ضةى  ؤئيَمة لةسةرمانة ضى ببةينء ض: ناسرى سوحبانى بةرِةمحةت بيَت دةيووت    
ى برِيةارى لةسةةر   ؤدةبيَت با ببيَت، ئةوة كارى خوايةو ئةجنامى شتةكان ئةو بةفةزلَء كةةرةمى خة  

باخةةوانيَك سةااَلنة لقةةكانى دار ميَويَةك دةبرِيَةت ، ئةةوةى       كاتيَةك  : هةروةها دةيووت . دةدات
و ضةاكةى لةطةةلَ    زىية بةرامبةةرى ؤنةزانيَت رِةنطة بةاليةوة ستةم بيَت ، لةكاتيَبةدا ئةةوة دَلسة   

 .. دةكات ، ضونبة بةو برِيية بةرهةمى زياد دةكات و بةهيَز دةبيَت 
 :    ان دةَليَت ؤمةولةوىيةكةى خ

 خةفةت مةييةت عةشقى ثرِ لة خويَن خةم            
 هةركاميَبيان ديَن بابيَن بة خيَربيَن                                                  

طةيشةتوومة حاَليَةك كةة شةادمامن     : خةليفةى ثيَيجةميش عومةةرى كةورِى عبةدالجزيز دةيةووت      
 .. بةهةموو قةزاوقةدةريَبى ثةروةردطار 
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 ىةكثَيشة
ةالميش لةسةةةر طيةةانى سةةةردارى خةةواى ثةةةروةردطار و دروودو سةة ؤسةةوثاس و سةةتايش بةة     

 ..ثيَغةمبةران و ياروياوةران
                 كورِةكةةانى  ، سةةةالمى خةةواى ليَبيَةةت   ن(يةةةعقوب)جوولةكةةة لةةة نةةةوةى كورِةكةةانى         
 (سةالمى خواى ليَبيَت )ى برايان(يوسف)كيان و بةحةزرةتىئةو كارةيان كرد بةباو ،يش (يةعقوب)

 ..سف دا باسبراوةكةبةدريَيى لةسوورةتى يو
ريشةيان  ؤئةمانة نةوة دواى نةةوة ثيةاوى ضةاك و خواناسةيان تياهةَلبةةوتووة و خراثةةكارى ز           

 ..ر بة طران  وزةمحةت رِاست بوونةتةوة ؤنيَردراوة و زؤضةندةها ثيَغةمبةريان ب ،هةبووة 
 ئةمةة   ،شةةهيد كةرد    نهةوَلى كوشتيى ثيَغةمبةرانيان داوةو حةزرةتى زةكةرياو يةحياى كورِيا     

َلنُة واملسنكنة وبناءوا    وُضِرَبت عليهم الِذ).. ضاكيشيان دةكوشت بيَجطة لةوةى كة بانطخوازو ثياو
ذلنك مبنا عَصنوا     ،يكُفُروَن باياِت اهلل ويقتلون النبنَيني بَغنري احلنق    هم كانوا بأن ذلك ،بغضٍب من اهلل 
 (. البقرة  ( )وكانوا يعتدون

والتى و زةبوونى درا بةسةرياندا وشةايانى خةشةم    كى ورِيسواييويانةوة سو ىى السارؤهبة/ واتة 
ثيَغةمبةرةكانيان  ،و ضونبة ئةوان بةرِاستى باوةرِيان نةدةكرد بةئايةتةكانى خوا ،وقييى خواش بوون 

هةميشةةة  ،و نافةرمانيةةدا ضةةوونيانةوة لةةةياخى بةةوون ؤى رِؤئةةةوةش بةةةه ،بةناحةةةمش دةكوشةةت 
 ..كرد دةستدريَييان دة

يان كرا ئازاريان دا ؤيان و تا بى ثيَغةمبةر(موسا)هةرضى خراث بوو كرديان بةرامبةر حةزرةتى      
فلمنا   ،ُذوننِن وقد تعلموَن أّني رسوُل اهلِل إلنيكم  ؤوإذ قال موسن لقومه ياقوِم ِلَم ُت) تاثيَى فةرموون  ،

 . ف الص(زاغوا أزاغ اهلل قلوبهم واهلل اليهدإ القوم الفاسقني
ح ؤضى ئازارى رؤزم ئيَوة بؤئةى طةل و ه: كاتيَك موسا بة طةلةكةى وت  ،برييان َةرةوة : واتة 

 ؤجاكاتيَك ئةوان طويَيةان بة   ،تان  ؤلة كاتيَبدا ضاك دةزانن كةمن نيَردراوى خوام ب ،ودَلم دةدةن 
ضةونبة خةوا    ،ا  رى ثيانة ؤخواش دَلةكانيانى لةخشةتة بةردو مة    ،رِاستى نةطرت و لةهةمش الياندا 

 .زى تاوانبارو لة سيوور دةرضووناكات ؤرِيَيموويي طةل وه
ئةمة بيَجطة لةوةى كة دذايةتيةكى طةورةى حةزرةتى عيسايان كةردو هةةوَلى كوشةتييان داو         

ئامسان و يةكيَبى تريان كوشت لةجياتى كةخوا خستبووية شيَوةى  ؤسةرةجنام خوا بةرزى كردةوة ب
 .سةالمى خواى ليَبيَت حةزرةتى عيساوة 



  

ئةوة ثةرِاوةكانى ذيانيامةى حةةزرةت كةة هةةمووى    (خ.د)مان ؤثيَغةمبةرى خ ؤدوذميايةتيشيان ب     
 ..باس دةكةن 

مارى كةردووة  ؤجوولةكة لة هةركوىَ بووبن هةوَلى ئاذاوةو فيتية و فةساديان داوةو قورئان ت     
ُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف وَمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم  َقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اللَِّهو)لة سةريان 

ِم اْلَبْغَضاَء ِإَلن َيْووَة ؤَأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداوُكْفرًا وَلَيِزيَدنَّ َكِثريًا ِمْنُهْم َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُطْغَيانًا وَيَشاُء 
( اللَّنُه ال ُيِحنبُّ اْلُمْفِسنِدينَ   وَيْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَسنادًا  واْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا َنارًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه 

 ( :املائدة)
خوا دةسةتى بةسةرتاوة و خيَةرى لةة دةسةت      : ئةو جوولةكة نةفام و خوانةناسانة دةيانووت :واتة 

يان و ؤخ ؤب ،دةك نةفريييان ليَبيَت  ،دةك دةستيان  بةسرتاوو بىَ خيَر بىَ و ئيفليج بيَت  ! !  نابيَتةوة 
نى ؤضة  ،وانية بةَلبو دوو دةستةى ثرِ بةرةكةتى هةميشةة و بةةردةوام كراوةيةة     ،نةخيَر  ،قسةيان 

ت كةة  ؤبة  ربةيان ئةوةى نيَردراوةتةة خةوارةوة  ؤسويَيد بيَت ز! بويَت و ضةندى بويَت دةيبةخشيَت 
يةان دةكةات لةة    ؤزيةاد دةكةات و نغر   ؤقورئانة لةاليةن ثةروةردطارتةوة ياخى بوون و ستةميان بة 

 ،ذى قيامةةت دوذميايةةتى و رِمش و كييةةمان لةنيَوانيانةدا بةةرثاكردووة      ؤئيَمةش هةةتا رِ  ،كوفردا  
ذيَييَتةوة و نايةَليَت هةركاتَيَك دةيانةويَت جةنط بةرثاببةن و  ئاطرى شةرِ هةَلبطريسيَين خوا دةيبو

ر بةثةلةة و بةطةةرمى هةةوَلى بآلوبوونةةوةى فةسةادو تةاوان دةدةن       ؤئةوانةة ز  ،تةشةنة ببةات   
 .خراثة دةضيَين   وىؤش ناويَت كة تؤش ئةوكةسانةى خخوا ،لةزةويدا 

لَ رترين خراثةكانى ئةم دنيايةوةن و لةهةركوىَ بووبن ميةوانيَبى رِةزا تةا  ؤجوولةكة لة ثشت ز     
 !تةوة ؤبوون و لة هي  شويَييَك جيَيان نةب

ئةوةى بَلةىَ  : ) ة طاَلتة بةجوولةكة دةكات و دةَلىَ (بيسبر)نووسةريَبى جوولةكة كة ناوى      
ئةوةى هةموو جيهان  ؤئةوان خوا هةَلى بياردوون ب ،جوولةكة طةَ هةَلبييَردراوى خوانية كويَرة 

جوولةكة طةليَبى رِارِاو بىَ بياغةن )ة ئةميش جولةكةية دةَليَت ك(كالتزكني)وة ( رِقى ليَيان بيَت 
 . (القنبلة  ل ) (دةذين  ةساداو فؤدرثرِ لةو ذيانيَبى 

زى داروين داو دةيانويست بةهةةر فرِوفيََليَةك بيَةت دذى ديةن     ؤجوولةكة فوويان كرد بة بريد     
ن والتى حوكةماى صهيؤكؤروتثهةروةك لة! نةوةى مةاونن  بةكارى بهيَين و بةخةَلبى بسةمليَين كة

 (العلنوم االمريكينة  )ظارى ؤزة دةكرد طؤئةو بريدؤئةوزانايانةش كةثرِوثاطةندةيان ب، دا باسبراوة و 
  -:دا لةبارةيانةوة دةَلىَ  لةذمارةى كانونى دووةمى 



  

يان نيةة ثةةنا بةرنةة    مةناعةةت دةكةن ئةمانةتى عيلميان نيةو (تطور)هةموو ئةو زانايانةى كةباس لة ) 
ئةمةةش واى  /  القنبلة ل(  سةملاندنى ئةوةى كةدةيانةويَت   ؤبضين ب ؤبةرهةرفيََليَ تادةليلى در

زى داروين لة بةرنامةى خويَيدن دا البربىَ و بةتةةواوى  ؤكرد كة ئيَستا لة ئةمريبادا بةرِةمسى  بريد
 ! رِيسوا بوو 

يةكاندا  باسةبرا   يلةكة ئةوةية كة لةبةرنامةيةكى كةناَلة  فةزايةكىَ لةثيالنة نوىَ يةكانى جوو      
كردنى عيَرامش لةناو عيَراقدا كاردةكةةن و ذمارةيةةكى   سادى ئيسرائيلى ثاش ئازادؤزطاى مكة دة ،
ئةوانةةى تةر تةا بيَزاريةان      ؤر كردووةو بةردةوام هةرِةشةش دةنيَرن بة ؤر لةزانا عيَراقيةكانيان تريؤز

لةة    رةؤجىَ بهيََلن ئةمة بيَجطة لةوةى كةثيَيان رِادةطةيةنن كةة فرسةةتى ئةيش ز   ببةن و عيَرامش بة
 ! اليان ؤئةطةر يةكيَبيان بيةوىَ بضيَت ب ،يةك دةكةن ئيسرائيل و هةموو كار ئاسان

ية ئةم بةشى ضةوارةمةى  ؤب ،رن لةسةر تاوانى جوولةكة لة سةرتاسةرى جيهاندا ؤمنوونةكان ز     
فةرموودانةمان هيَيةاوة   هةندىَ لةو ئايةت وفرِوفيَلَ و ثيالنى جوولةكةو ؤبكرد  ذيانةوةمان تةرخان

 مان كةردووة ميةاى ئةةو كةسةانة   ؤزييةوةى مؤئيجا باسى د ،نالةبارى جوولةكة دةكةن و كة باسى
اصةحاب  )كةة لةة قورئانةدا بةة     ،كةخواى طةورة غةةزةبى ليَطةرتن و كردنةى بةمةةاون و بةةراز      

 .. ناويان هاتووة(السبت
موسةَلمانان   ئةةوةى  ؤ، بة خةَلةتاندن قةابيلى دووبةارة بوونةوةيةة و   ؤئاشبراية دةردى فيَلَ و خ     

ذطةارى باسةى فيََلةى جوولةكةةى كةردووة و      ؤثةنةدو ئام  ؤقورئةان بة   ،بن نةدووضارى ئةو بةآلية 
فيَةلَ   لةفةرموودةكانيا جَلةوطريى موسَلمانانى كردووة كة تووشةى سةرثيَضةى و  (خ.د)ثيَغةمبةريش 

الترتكبوا ما ) دةفةرمويَت (خ.د)كردن بب و سةرةجناميش خوا غةزةبيان ليَبطريَت   ئةوةتة ثيَغةمبةر 
/  ابن كثري هجيد وأخرج هسناداابوهريرة و هروا( فتستحلون حمارم اهلل بأدنن احليل  ،ارتكبت اليهود  

ا ياسةاغى كةردوون بةةفيَلَ    ئةو تاوانة مةكةن كةجوولةكةكان كرديةان ، ئةةو شةتانةى خةو    : واتة 
 ،باسةة تةةرخان كةردووة      مئة ؤية تةوةرةيةكى ترى ئةم بةشةمان بؤب.. تان ؤخ ؤحةَلاَليان ببةن ب

  ..يان نةخةَلةتيَين ؤفيَلَ نةكةن وخشيارى موسَلمانان وؤتاوةكو بةفةزَلى خوا ببيَتة مايةى ه

 !كَى لةخوا قسةى ِراسرت  
 ،اهلل الإلنه إالهنو   )قورئةان دةفةةرمويَت    ،وتار قسةو وتةارى خوايةة   ئاشبراية رِاسترتين قسةو      

خواية كة بيَجطةة  : واتة / النساء  (إا يوم القيامة الريب فيه وَمن أصدُق من اهلل حديثا َلَيجَمَعنكم



  

 ،تاندةكاتةوة و هةي  طومةانى تيانيةة    ؤذى قيامةتدا كؤسويَيد بةخوا لةرِ ،لةو هي  خوايةكى تر نية 
ِخُلُهْم ْدوعملنوا الصناِلحات َسننُ   مننوا  آوالنذين  ) هةروةها  ..هةية لةخوا قسةى رِاسترت بيَت  جاكىَ

 النساء  (وعد اهلل حقًا وَمن أَصَدُق من اهلل قيال  ،خالدين فيها ابدًا  رجناٍت جترإ ِمن حتتها االنها
ئةوة لةمةودوا دةياخنةييةة   ،اوة ئةوانةى باوةرِيان هيَياوة و كارو كردةوة ضاكةكانيان ئةجنامد: واتة 

شةبةكانياندا دةرِوات و  ؤناو باخةكانى بةهةشتةوة كةضةندةها رِووبار بةذيَر درةخت و بةبةردةم ك
جاكىَ هةية راسةترت   ،ئةوة بةَليَييَبى خواية  ،ذيانى هةميشةيي ونةبرِاوةو بةردةوام تيايدا دةبةنةسةر 

 ؟ى بباتة سةر ؤو دروسترت لةخوا بةَليَيى خ
و ئةويش بةئةمانةتةوة (خ.د) (حممد)بةَلىَ بةرنامةى خوا بةتةواوى و ئةمانةتةوة طةيةنراية دةستى      

واتة  (:األنعام( )السَِّميُع اْلَعِليُم ؤُهوَعْداًل ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه وَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا و)طةياندى 
لةو ثةرِى رِاستى و دادثةروةريدا بةئةجنام (خ.د)ارت ئةى حممد فةرمان و فةرموودةكانى ثةروةردط: 

زانايةة   ،هةر ئةويش بيسةةرة بةةطوفتارى هةةمووان و     ،رِيَت ؤنطهةرطيز شتيَك نية بيا ،طةيشتووة 
 ..بةهةموو نهيَيى و ئاشبرايةك

 ،ب فينه  ذلك الكتاب الري،ا  ):دةكةيت دةفةرمويَتدةست ثيَئةم قورئانة هةر لةسةرةتاوة كة    
ئةو قورئانة ثةرِاويَبة هي  طومانيَبى تيانية  …ميم  ،الم  ،ئةليف : )واتة ( .البقرة ()هدًى للمتقني

يان بثاريَزن لة سزاى ؤئةوانةى ثاريَزكارن و دةيانةوىَ خ ؤو مايةى رِيَيمايي و سةرضاوةى هيدايةتة ب
 (..خوا 
  ندنى خةةَلبى و دورخسةتيةوةيان لةة ئيسةالم    سةةر ليَشةيَوا   ؤيان دةخةَلةتاندو بؤكافرةكان خ     

َقاَل الَِّذيَن َكَفنُروا ِإْن  و) :انى وانيةو دةيان وتشيان باش دةيانزؤكةخ،ثرِوثاطةندةى نابةجيَيان دةكرد
لني اكتتبها فهي وقالوا أساطرياالو،ُزورًا وْلمًا َأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظوَهَذا ِإَلا ِإْفٌك اْفَتَراُه 

         ( غفنورًا رحيمنا    كنان  اننه  االرضو يعلم الِسرَّ يف السماوات ه الذإقل أنزل،عليه بكرة وأصيال ُتملن
 (. الفرقان ) 

ى هةةَلى  ؤخة (خ.د)يةةك نةةبيَت  كةة حممةد     ؤئةم قورئانةة در : ئةوانةى بيَباوةرِبوون وتويانة : واتة 
بةرِاستى ئةوانةة بةةو طوفتارةيةان سةتةم و      ،ش يارمةتيانداوة شتيَبى تر نيةو كةسانى تري ،بةستووة 

ئةم قورئانةة داسةتانى   : هةروةها وتويانة . بوختانيَبى طةورة دةكةن و قسةيةكى نارِةوايان كردووة 
ئةةى   ؤتة  !!بةيانيان و ئيَواران بةسةةريدا دةاويَييةةوة    ،ثيَشييةكانةو داواى نووسييةوةيانى كردووة 



  

ئةو زاتةى ئةم قورئانةى دابةزاندووة بةهةموو نهيَيىيةك دةزانيَت لة ئامسانةكان و :  بَلىَ(خ.د)حممد 
 ..شبووى ميهرةبانة ؤهةرئةويش هةميشة و بةردةوام ليَخ ،زةويدا 
ْيَنُكْم َبوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفن ِباللَِّه َشِهيدًا َبْيِني و)هةروةها كافران دةيان وت      

ثيَغةمبةةرو   ؤتة : ئةوانةةى كةة بيَبةاوةرِبوون دةَلةيَن     : واتةة  ( :الرعند ( )َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتنابِ و
 ،هةرخوا بةسة كة شايةت بيَت لةنيَوان من و ئيَوةدا : لة وةالمياندا بَلىَ  ،رِةوانةكراوى خوا نيت 

 .. انيةكانة هةروةها ئةو كةسةش كة شارةزاى قورئان و كتيَبة ئامس
شايةتى خواى ثةةروةردطارة كةة هيضةى ََ ون نةابىَ  و ئاطةادارى       ،ديارة طةورةترين شايةتى      

 .. ميَبةوة هةتا هةسارةيةك ؤهةر لة ئةت ،وردو درشتى ئةم بوونةوةرةية 
َمنْن َبَلنَغ   وَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِلُأْنِذَرُكْم ِبنِه  ُأوِحَي ِإوَبْيَنُكْم وُقْل َأإُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني )

 ،ِإنَِّني َبِرإٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن ؤاِحٌد وِإَلٌه  وَأِإنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اللَِّه آِلَهًة ُأْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد ُقْل ِإنََّما ُه
االنعنام  ( )مننون ؤالذين َخِسروا أنُفَسُهْم َفُهنْم الي  ،ُهم ءَيْعِرفونه كما َيْعِرفون أبنا الذين أتيناهم الكتاب

ض شةتيَك   ، ؤبةوانة بَلىَ كةشايةتيان دةوىَ لةسةر ثيَغةمبةرايةتى تة (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر : واتة  ( 
كة شةايةتى نيَةوان    ،رِاسرتين  شايةتة (اهلل: )ت بَلآ ؤهةرخ!  هةية طةورةترو رِاسترتة لة شايةتيدا ؟

هةاتووة تةائيَوةو هةةموو ئةوانةةى ثيَيةان طةيشةتووة        ؤمن  ئةم قورئانةشم بةوةحى بة . وةية من و ئيَ
لةطةلَ ئةم هةموو رِوونبردنةوانةدا ئايا ئيرت ئيَوة شايةتى دةدةن كة بةرِاسةتى   ،ئاطادارو بيَدار ببةم 

 ! لةطةلَ خوادا ضةند خوايةكى تر هةبيَت ؟
بةرِاستى ئةو خواية زاتيَبى : ةمش و نارِةواي وا نادةم و بَلآ م شايةتى ناهؤمن بةش بةحاَلى خ: بَلىَ 

بة هاوةلَ  و هاوتاى ئةو  تاك و تةنهاية و من بةرِاستى بةريم لةهةموو ئةو شتانةى  كة ئيَوة دةيانبةن
دةناسةيةوة هةةروةك   (خ.د)ثيَغةمبةر  ،ئةوانةى  ثةرِاوى ئامسانيمان ثيَداون لة طاورو جوولةكة .زاتة 
 ،نةهيَياوة (خ.د)( حممد)رِاندو برِوايان بة ؤيان دؤبةآلم ئةوانةى  كةخ ،يان دةناسيةوة ؤى خن مياَلؤض

 ..ئةوة هةر باوةرِناهيَين 
  يداوئةوانةيان كة بة ئييصافن دان دةنيَن بةرِاست ،دةزانن  مةَلىَ رِاستىؤكةواتة ئةهلى كيتاب ك     

ئةم رِاستيةش ضةندجارى تر قورئان جةخت  ،دةكةن يانى ََ هةَلة ؤركراوة خؤئةوانةش كة دَليان م
ِمُنوا ؤُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو ال ُت): دةفةرمويَت ()دا ئايةتى (االسراء)ئةوةتا هةر لة .. دةكاتةوة سةرى 

ويقولون سنجان ربننا إن كنان     ، ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلن َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلْلَأْذَقاِن ُسجَّدًا
 (:االسراء( )وخيرون لآلذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا ،وعد ربنا ملفعوال 



  

بةرِاسةتى   ،باوةرِ بهيَين بة قورئةان يةان بةاوةرِى ثيَيةةهيَين     (ناسان ئةى خوانة):ثيَيان بَلىَ :اتة و     
ئييجيل دةزانةن و بةويةيدانن ، كاتيَةك    ئةوانةى ثيَشرت زانياريان ثيَدراوة و رِاستىيةكانى تةورات و 

دادةنةةويَين و   ؤخيَرا سةرى رِيَزو نةوازشى بة  ،يان ثيَياطرييَت ؤقورئانيان بةسةردا دةخويَيدريَتةوة خ
بةرِاسةتى بةةةَليَيى   ،ثةروةردطارمانةةة ؤثةةاكى و بيَطةةردى بة  : خةةوا دةبةةن و دةشةَليَن    ؤسةوذدة بة  

نةش زاناى طةورةى جوولةكة عبداهلل كةورِى سةةالم و   منوونةى ئةوا)،ثةروةردطارمان هةرديَتةدى 
 (..بوو  كة دواتر باسيان دةكةين (ُمَخريق)

ر طرنطةةى داوة بةةةو رِاسةةتيانةى الى جوولةكةةةو طاورةكةةان هةيةةةو دةيداتةةةوة ؤبةةةَلىَ قورئةةان ز
 ..بةرِووياندا 

 بطةِرَين بة ز ويدا تا بطةنة ِراستيةكان
 :ان كراوة بةزةويدا و دةفةرمويَت ر طةرِؤلةقورئاندا باسى دووج      

 (:الفرقنان ( )ِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقناُلوا َسنالماً  وِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلن اْلَأْرِض َهْونًا و)
 ،ن ؤبةندةكانى خواى ميهرةبان ئةو كةسانةن كة بةةهيَميى و سةةالرى بةسةةر  زةويةدا دةرِ    : واتة 
  ،سةآلو  : لةوةآلميانةدا دةَلةيَن    ،ش بةةرةنطاريان دةبةن   ؤكى ناخؤيش نةفامان بةقسةو قسةَلكاتيَب

ئةمةة  .. بةةَلىَ  .. يان دةنويَين و الناكانةوة بةاليانداو طوىَيةان نةادةنىَ   ؤبةمةش رِةوشت بةرزى خ
 (..ميشون علن االرض ) يشتيَييَبة بةسةر زةويدا ؤيشنت كة رِؤرى يةكةمة لة رِؤج
طةرِانيَك كة بةدوادا طةرِان بيَةت لةسةةر    ،يشنت و طةرِان بةزةيدا ؤدووةميش بريتىية لةرِرى  ؤج

 :هةروةك قورئان دةفةرمويَت  ،زةوى و لة ناو زةويدا 
ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلنَأْرِض َفناْنُظُروا    ،إّن ذلك علن اهلل يسري ،أو َلْم يروا كيف ُيبدُ  اهلل اخللق ُثمَّ ُيعيده ) 

  (:العنكبوت( )َدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَُّه ُيْنِشُئ النَّْشَأَة اْلآِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعَلن ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌرَكْيَف َب
ن خوا لة سةرةتاوة دروستبراوان بةدى دةهيَييَت و ثاشان دووبارةى ؤئايا سةرجنيان نةداوة ض: واتة 

بابطةرِيَن : ثيَيان  بَلىَ (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر  ،و ئاسانة ر سادةؤخوا ز ؤبيَطومان ئةو شتانة ب ،دةكاتةوة 
لةةوةو دواش   ،ن ئةو زاتة دروسةتبراوانى بةةديهيَياوة   ؤتةماشا ببةن و سةرنج بدةن ض ،بةزةويدا 

خوا بةرِاسةتى  ،ى دةيةةويَت  ؤيةيةى كةةخ هةرخوا سةةر لةةنوىَ دروسةتيان دةكاتةةوة بةةو شةيَوة      
   .ةدةسةآلتى بةسةر هةموو شتيَبدا هةي

كةة ئةمةةش    ،زييةةوةى سةةرةتاكانى دةسةت ثيَبردنةى ذيةان      ؤد ؤئةمة طةرِانة بةناو زةويدا ب     
 .. بةَلطةى تياية لةسةر دةسةآلتى خواو دووبارة دروستبردنةوةو زييدوكردنةوة 



  

َكناُنوا  وِذيَن ِمنْن َقنْبِلِهْم   َلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّن وَأ): هةروةها دةفةرمويَت 
( ال ِفي اْلنَأْرِض ِإنَّنُه َكناَن َعِليمنًا َقنِديراً     واِت ؤَما َكاَن اللَُّه ِلُيْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماوًة ؤَأَشدَّ ِمْنُهْم ُق

امى ن بوو سةرةجنؤض ،تاسةرنج بدةن و تةماشاببةن  ،ئايا ئةوة نةطةرِاون بةزةويدا :واتة  (:فاطر)
وةنةبيَت خوا  ،ئةوانة هيَزو دةسةالتيان لةمان زياتر بوو  ،طةالنى ثيَش ئةمان و ضيمان بةسةر هيَيان 

ضونبة بةرِاستى ئةو زاتة هةميشةة و   ،يان لةزةيدا  ،هي  شتيَك دةستةوسانى ببات لة ئامسانةكان  
 .. بةردةوام زانايةو بةدةسةالت و تواناية 

( ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلنَأْرِض َفناْنُظُروا َكْينَف َكناَن َعاِقَبنُة اْلُمْجنِرِمنيَ      ) : فةرمويَتلة ئايةتيَبى تريش دا دة
 ..ن بووة ؤبطةرِيَن بةزةيدا و سةير ببةن سةرةجنامى تاوانباران ض: ثيَيان بَلآ :واتة ( :النمل)

 لةسوود كانى طةِران بةز ويدا 
ِبْئنٍر  ؤِهَي َظاِلَمنٌة َفِهنَي َخاِوَينٌة َعَلنن ُعُروِشنَها      ؤَقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَكَأيِّْن ِمْن ) : قورئان دةفةرمويَت      

َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها  ،َقْصٍر َمِشيٍد وُمَعطََّلٍة 
ضةةةندةها شةةارو : واتةةة  (:احلننج( )ِكننْن َتْعَمننن اْلُقُلننوُب الَِّتنني ِفنني الصُّننُدوِرَلؤال َتْعَمننن اْلَأْبَصنناُر 

ئةوةتةة دةبيييةت خانووبةةرةكانيان     ،ضبةمان لةناوبرد لةكاتيَبدا دانيشةتوانى سةتةمباربوون   ؤشار
َلى ؤريشمان بةضؤشك و تةالرى بةرزو بَليدى زؤك ةوبريى ئاوى كويَر بووةو ،بةسةريةكدا تةثيوة 

 .. كة بةَلطةية لةسةر خةشم و قييى خوا ليَيان،شتةوةو بىَ خاوةن ماوةتةوة هيَ
كةوان خةةَلبانى    ،ئايا ئةوانة  بةزةويدا نةطةرِاون بةدلَ و دةروونيَبى هوشيارةوة تا برييَك ببةنةوة 

 يةان  ! كاولبران ؟ كىَ ئيَمةى دروست كردووة ؟ ئامانج لةذيان ضية ؟  ؤئةو شارانة ب ،رِابردوو؟؟ 
جةاوة نةةبيَت    ،خاوةنى طوىَ و دةزطاى بيسنت نةبوون بةسةر هاتةكانيان ببيسنت و ليَبى بدةنةةوة  

ضونبة هةر رِواَلةت دةبيين و )بةَلبو ئةو دآلنة كويَردةبن كةوان لةسييةكاندا  ،بنضاوان كويَر بوو
 (. وردنابيةوة 

ْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفني  َلْم َيْهِد َلُهوَأ) : لة ئايةتيَبى تريشدا دةفةرمويَت      
ذطةارى  ؤئايةا ئةةوة ثةنةدو ئام   : واتةة  ( :السنجدة ( )َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآياٍت َأَفنال َيْسنَمُعونَ  

يانا ديَةن  بةناو ماَلةكان ،ئيَمة ثيَش ئةمان ضةندةها جيل و نةوةمان لةناو بردووة :  وةرناطرن لةوةى 
ئايةا ئةةوة    ،ر بةهيَز هةية لةسةةر دةسةةاَلتى ئيَمةة    ؤبةرِاستى ئالةو داةنانةدا بةَلطةى ز ،و دةضن 
 ! .. نابيسنت ؟



  

 ،زييةةوة  ؤئةو طةرِانةش بةثآى قةدةرى خةوا لةةكات و شةويَيى تايبةةت دا دةبيَتةة مايةةى د           
ان شتانيَك كةة تةآى نةدةطةيشةنت    كاتيَك ثرسيار دةكرا لةهةندىَ ئايةت ي خطابعومةرى كورى 

 ..زنةوة ؤواز لةم شتانة بيَين تا ئةو كاتةى كةخوا رِىَ دةدات بة عةقَلةكان كةبيد:  دةيفةرموو 
 ئةصحابى السب 

بةوون لةضةةند    دانيشةوانى ناوضةةيةكى طةوىَ دةريةا كةجوولةكةة      سةرطوزةشةتةى قورئانى       
 :و دةفةرمويَت باس دةكات تاببيَتة ثةندو عيربةت شويَييَبدا 
َفَجَعْلَناَها َنَكااًل  ،َلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي و)/ يةكةم 

 ( :البقرة( )َمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقنَيوَما َخْلَفَها وِلَما َبْيَن َيَدْيَها 
ذانةةى شةةةممة ؤيَطومةةان زانيوتانةةةو ئاطةةادارن ضةةيمان بةسةةةر ئةوانةةة هيَيةةا رِسةةويَيد بةةةخوا ب:واتةةة 

ببيةة مةةاوونى دوور   : لةبةرئةوة برِيارماندا و ومتان  ،دةستدريَييان دةكردو لةسيوور دةردةضوون 
ئةوانةةى   ؤئيجةا ئةةو بةمةةاوون كردنةةمان طيَةِرا بةثةنةدو عيةربةت بة         ،خراوة لة رِةمحةتى خةوا  

ذطةارى  ؤهةةروةها كردمانةة ئام   ،ئةوانةش لةةدواى ئةةوان ديَةن    ؤداوةكة بوون  بهاوضةرخى رِوو
 .. خواناس و ثاريَزكاران ؤب

 ( : املائدة )( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن امنا باهلل)/ دووةم 
ئايةا ئيَةوة   : ثيَيان بَلىَ بةو جوولةكةو طاورانةى طاَلتة بة ئاييةكةتان دةكةن (خ.د) (حممد)ئةى /واتة

ومةا  ! )ئةوة لةئيَمة دةكةن بةعةيب و لةكة ، كةبرِواى تةواوو رِاستمان بةخواو ثيَغةمبةرانى هةية ؟
 ؤلةكة كة ئيمامنةان بةةو قورئانةة هةيةة كةة نيَةردراوة بة        هةروةها ئةوةمان ََ دةكةن بة(ُأنزل إلييا 
سةةر   ؤكةة لةةوةو ثةيَش نيَةردراون بة     هةروةها ئةونامةة ئامسانيانةةش    (  وما ُأْنِزَل ِمن قبل)سةرمان 

 (وأن اكثركم فاِسقون)دةى ئةم بريوباوةرِةمان نابيَتة عةيبةو شايانى رِةخية طرتن نية  ،طةلةكانى تر 
ئيجةا  (هل انبئكم ِبَشٍر ِمْن ذلنك  : قل ).. ربةتان فاسقن و دوورن لة ئاين ؤكة لةرِاستيش دا ئيَوة ز
مةان وانيةة ئةايني    ثيَ :كةةدةَليَن   ، ئةى طاَلتةكةةران  ثيَتان رِاطةيةمنئايا :  (خ.د)ثيَيان بَلىَ ئةى حممد 

ثيَتان بَليَم كىَ خراثرتة لةخاوةنى ئةو ئاييةةى كةةئيَوة رِقتةان ََ يةةتى و       !خراثرت بيَت لةئايييى ئيَوة
وغِضب َمن لعنه اهلل )َلة و سزاى خراثةوة الى خودا ؤلةبارةى ت(مثوبة عند اهلل )طاَلتةى ثيَدةكةن ؟ 

ى دوورى ؤئةةةوة خراثةةةى ئةةةو كةسةةةية كةةةخودا نةةةفرييى ليَبةةردووة و لةرِةمحةةةتى خةة  (عليننه 
كردنةى بةمةةاوون و بةةراز و    (وجعل منهم القنردة واخلننازير   )و ةتى ةوةو رِمش و خة ى ليَيتؤخست

أولئنك شنرُّ مكاننًا    ): كردنى بةطويَرةكة ثةرست و بت ثةرست وملهورِ ثةرسةت  (وعبد الطاغوت)



  

بةووةو طةومرِا و   ونئةوانة جيَطايان خراثةو ئاكاميان شةةرِةو  رِيَطايةان ََ   ( ضل عن سواء السبيل وا
 . سةرطةردانن 

ْوَم اْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبِت ِإْذ َتْأِتيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيو) / سىَ يةم 
 ( :ألعرافا( )َيْوَم ال َيْسِبُتوَن ال َتْأِتيِهْم َكَذِلَك َنْبُلوُهْم ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَنوْم ُشرَّعًا َسْبِتِه
لة كاتيَبدا ئةوان لة  ،دةريا بوو طوىَ  ثرسيار لةجووةكان ببة دةربارةى ئةو شارةى كة لة: واتة 

 .( خواثةرستى  ؤشةممة تةرخان بيَت تةنها بذى ؤكةبرِيار بوو رِ)ذى شةممةدا سيووريان دةشباند ؤرِ
ذانةش كة شةممة ؤئةو رِ ،دةهاتة سةر ئاوةكةو  ؤذى شةممةكةياندا ماسية طةورةكانيان بؤكاتيَك لة رِ

 . ى ياخى بوون و الدانيانةوة تاقيمان كردنةوة ؤئابةو شيَوةية بةه ،نةدةهات  ؤنةبوو ماسيةكانيان ب
ذى ثشوو كةكارو كاسثى تيانةكةن ؤببات بةرِ ؤذيَبيان بؤكةخوا رِجوولةكةكان داوايان كرد      
دانان و ئريادةيانى تاقيبردةوة كة ئايا رِاست دةكةن لةطةلَ خوادا يان  ؤطةورةش شةممةى بخواى  ،
ئةوة بوو بةفةرمانى خوا ماسى طةورة لةشةمماندا دةردةكةةوتن و ئةةمانيش ضوارضةاو دةبةوون      ،نا 
يةة هةنةديَبيان   ؤب ،يان دةشاردةوة و، ئةمانيش كاريان ماسى طرتن بوو ؤنى تر خذاؤثاشان رِ ،يان ؤب
نةطرياو شةيتان ضووة بيبَليَشةيان و كةوتية فيَةَل كةردن بةةوةى كةة لةة قةةراغ دةريةا         ؤيان بؤخ

نةاوى و دوايةي    ؤى دةهيَيةا بة  ؤَ دةريا شةةممان ماسةى لةطةةلَ خة    ؤئةستيَراو دروست ببةن و شةث
 ..يان دةخواردو يةك شةممان رِاويان دةكردن لةحةوزةكاندا طري

ن دووةميةا  ،يان ئةم خراثةكارة فيََلبازانة بوون ةميةك ،ليَرةدا خةَلبةكة بوون بةسىَ دةستةوة       
سيَيةميشةيان هيضةيان نةةدةكردو هةرضةةند      ،ذطاريان دةكردن ؤضاكةكار بوون وخواناس بوون ئام

ذطةارى ئةةو  خراثانةة دةكةةن و     ؤضةى ئام  ؤب: نيان دةووت بةآلم بةضاكة كارا ،خراثةكار نةبوون 
 .. ئةوانة هي  سوودى نية لةطةَلياناو خوا سزايان دةدات  ،ية بة سةريانةوة  هةقتان ضى

مةَليَك لةو ؤكاتيَك ك (وإذ قالت أمة منهم ِلَم َتِعُظوَن قومًا اهلُل ُمهِلُكُهْم أو ُمَعذُِّبُهْم عذابًا شديدًا )     
ذطةارى كةردن سةوودى نيةةو دةسةتيان بةةكاَلوى       ؤكة بىَ اليةن بوون و ثيَيان وابوو ئام ،خةَلبة 

ذطةارى  ؤضةى ئام ؤئةةوة ئيَةوة ب  : بةبانطخوازة ضةاكةكارةكانيان ووت   ،يانةوة طرتبوو بانةيبات ؤخ
ئيَةوة دةزانةن كةةخوا لةةدونيادا     ! مةَليَك دةكةةن كةثةةروةردطار برِيةارى لةةناوبردنى داون ؟    ؤك

: قنالوا  )ذطةارى كارةكةانيش وتيةان     ؤئام!  يان دةباو لةقيامةتدا سزاى سةةختيان دةدات ؟ بةهيالك
ئةةوةى بةة ئةةركى سةرشةامنان     ؤب ،ذطارييان دةكةةين  ؤئام:  ية ؤب(معِذرًة إا ربَُّكْم و َلَعلَُّهْم َيتَّقون 

وين و بةرهةَلسةتى  لة ئاستى خراثةدا بىَ دةنط نةةبو :  هةستني و الى خوا عوزرمان هةبىَ و بَليَني 



  

 ؤالى هةةمش و هاتيةةوةيان بة   ؤوميَد نابني  لة طةرِانةوةيان بئخراثةمان كرد و، ويَرِاى ئةوةش ئيَمة نا
 ..ذطارى يةكامنان ؤى رِاست و، بةَلبو ورياببيةوةو دةست ببيَشيةوة بةئاميَسةر رِ
وء وأخذنا الذين َظَلموا بعذاب بئيس مبنا  َفَلّما َنُسوا ما ُذك ِروا ِبِه اجنينا الذين ينهون عن الس)ئيجا      

ئةوانةةى   ،شةيان كةرد   ؤذطارييةكان نةدا و فةرامؤكاتيَك رِاوضيةكان طويَيان بةئام (كانوا يفسقون 
ئةةو   ؤكةضاكةكارو بانطخواز بوون رِزطارمان كردن و ئةوانةش كة ستةميان كردو هةةوَليان دا بة  

 .ى ئةوةى لةسيوور دةرضوو بوون ؤبةه ،كردن دةمان ؤبةسزايةكى سةخت طري ،كارة نارِةواية 
كاتيَك هةر سةركةشيان  (:ألعرافا( )َفَلمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ) 

ببيةة  :ثيَمةان وتةن    ،كردو هوشيار نةبووونةوةو دةستيان نةطيَرِايةوة لةوةى ليَيان قةدةغةة كرابةوو   
 .. مةَلة مةاونيَبى سووك و رِيسواو دوور لةرِةمحى خوا ؤك

ًا َيا َأيَُّها الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِبَما َنزَّْلَنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمنَس ُوُجوهن  ) / ضوارةم  
  (:النساء( )َكاَن َأْمُر اللَِّه َمْفُعواًلؤا َأْصَحاَب السَّْبِت َفَنُردََّها َعَلن َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعَنُهْم َكَما َلَعنَّ

ئةى ئةوانةى ثةرِاوى ئامسانيتان ثيَدراوة باوةرِ بهيَين بةو قورئانةى كة ناردوومانة و بةرِاسةت  : واتة 
ةوة و ذيَك بيَت كة رِووخسارانيَبى بىَ دين ثان وثليش ببةييؤثيَش ئةوةى رِ ،دانةرى ئةوةى ئيَوةية 

يةاخود   ،(وةكةو ثشةتى سةةرى ََ ببةةين     )ئاسةوارى دةم و ضاو نةهيََلني و بةرةو ثشتى ببةين و 
كةبةفيَلَ فةرمانى خوايان )ذانى شةمموان كرد ؤن نةفرييمان لةخةَلبانى رِؤنةفريييان ليَببةين وةكو ض

 ..بيَطومان هةر فةرمانى خواية كة هةميشة و بةردةوام ئةجنامدراوة  ،(شباند 
 : ضةند سةرجنيَك 

يةة  ؤر بة باشةى زانيةوة ب  ؤلةئايةتةكانى ثيَشةوة تيَدةطةين كة ئةهلى كيتاب ئةم بةسةرهاتةيان ز(  
ن القرينة التنن   واسنألم عن  )يان دةفةرموىَ ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت )دةفةرموىَ 

مةدييةةو طةويَى    ؤمةوة هةات بة  جاكاتيَك عبداهلل  ى كورِى سةةالم لةشةا  .. (كانت حاضرة البحر 
دها ُرطمس وجوها فنياأيها الذين اوتوا الكتاب أمنوا مبا نزلنا مصدقًا ملا معكم من قبل أن َن): لةئايةتى 

  ،الى ثيَغةمبةرو موسَلمان بوو ؤبوو بةثةلة هات ب (نا أصحاب السبت لعنهم كما لَععلن أدبارها أو َن
وة دةيزانةى كةة هةرِةشةةى خةوا رِاسةتة       ،كردبةوو  (تأصحاب السب)ضونبة دةيزانى خوا ضى بة 

 .. ضونبة هي  شتيَك نية بتوانىَ رِآى ََ بطريَت 
ببةات و   (مةسةخم )ر دةترسةام كةةخوا   ؤئةى ثيَغةمبةرى خوا  لةةرِآ ز : كةموسَلمانيش بوو وتى 

 ..رِيَت ؤشبلَ و شيَوةم بط



  

ى و كةةس و كارةكةةى   ؤو خة يش لة سةردةمى حةزرةتى عومةردا موسةَلمان بةو  (كجب االحبار )
رب )  جا كةعب كة طويَى لةو هةرِةشةية بوو يةكسةر وتةى   ،ى ئةو ئايةتةى كة بامسان كرد ؤبةه

 ،م شةت كةاتىَ موسةَلمان بةووم     ؤئيجا دةَلىَ كةةخ .. ثةروةردطار من موسَلمان بووم (.. أسلمت 
 (..لقنبلة ا ل)  وم داو دةترسام خوا مةسخى كردمبدةستم دةطيَرِا بةدةم و ضا

بةضةاكة نةةداوةو   ة رِةنطةة ئةوانةةى كةة فةةرمانيان      ئةوة ضوون كة  ؤهةندىَ لةموفةسريةكان ب( 
 يةة ئةيب عبةاس خةوا ليَةى     ؤب ،جَلةوطرييان نةكردووة لةخراثة خواى طةورة ئةوانيشى سزا دابيَت 

يَةت لةة ئاسةتى    رِازى بيَت كة ئةم ئايةتانةى دةخويَيدةوة دةطريا لةترسى ئةوةى هةرضى بيَةدةنط ب 
  .ى نةبييىَ ، خواى طةورة وةك ئةوانةى باسبران غةزةبى ََ بطريَتؤَلى خؤخراثةداو بةثآى توانا رِ
ئيهماَ كردبن ضونبة شايانى  باس نني  ، رِةنطة قورئان كةباسى نةكردوون: هةنديَبى تريش دةَليَن 

 ..تةوة ؤو هةروا ضارةنووسيانى بةنةزانراوى هيَشت
ريَك سزا دةكات كةةخواى طةةورة سةزاى خةةَلبى ثيَةداوةو ئةوانةةش       ؤاسى ضةند جقورئان ب( 

َضاَق ِبِهنْم  وَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِبِهْم و) : هةروةك دةفةرموىَ  ،دةطوجنىَ دووبارة ببيةوة 
إننا ُمْنِزلنون علنن     ،ْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن َأْهَلَك ِإلَّا اوال َتْحَزْن ِإنَّا ُمَنجُّوَك وَقاُلوا ال َتَخْف وَذْرعًا 

( ولقند تركننا منهنا أينة بيننة لقنوم يعقلنون         ،أهل هذه القرية ِرْجزًا ِمن السماء مبا كنانوا َيْفسنُقُون   
 ( :العنكبوت)

ى كة نةيدةزان ،ر دَلتةنط و غةمبار بوو ؤبةهاتييان ز ، لو كاتيَك فريشتةكان طةيشتية الى : واتة 
مةترسةو خةمت نةبيَت ئةوان ناتوانن دةسةتدريَيى  : وتيان  ،فريشتةن و سةرى دنياى ََ هاتةوةيةك 
و كةسةةوكارةكةتني تةةةنها ؤبيَطومةةان ئيَمةةة رِزطاركةةةرى تةة ،ببةنةةة سةةةر ئيَمةةةو ئيَمةةة فريشةةتةين 
انني بةسةةر  بةرِاستى ئيَمةة دابةزيَيةةرى سةزاو بةةآلى ئامسة      ،هاوسةرةكةت نةبيَت كة لة تياضووانة 

سةويَيد بةةخوا بةرِاسةتى     ،ى ئةةوةى كةة دةردةضةوون لةفةةرمانى خةوا      ؤخةَلبى ئةم شارةدا بةه
كةسةانيَك كةةذيرو    ؤسةرةجنام ئاسةةواريَبى ئاشةبرامان لةشةارى كةاول وويَةران بةجيَهيَشةت  بة       

 :سةالمى خواى ليَبيَت  دةفةرمويَت (شجيب)ئيجا ديَتة سةرباسى  . ةندبن ؤه
 ،أخاُهم ُشعيبا فقال ياقوم اعبدوا اهلل وارُجوا اليوم اآلِخنَر وال َتْعَثنوا يف االرض ُمفسندين     وإا مدين)

نةاو براكةانى   ؤهةروةها شوعةيبمان رِةوانةةكرد ب (فكذَّبوه فَأَخّذْتُهُم الرَّْجَفُة فأْصبحوا يف داِرِهْم جامثني
بةهيواى قيامةت و ئاييدة بيين  ، زم تةنها خوا بثةرسنتؤئةى طةل و ه: ثيَى وتن  ،لةشارى مةديةن 

طوناهو تةاوان و خراثةة لةسةةر زةويةدا ئةةجنام مةةدةن و        ،ذةتان هةبيَت ؤو ترسى تةنطانةى ئةو رِ



  

ئيرت ،لةئاكامدا خةَلبةكة برِوايان ثيَيةكرد (ضونبة زةوى بىَ خاوةن نيةو ذيانتان تاسةرنية )مةيضيَين 
يَر خةاك و  كدا هةاتن ومةردن و بةوون بةةذ    ؤانياندا بةضة بة بوومة لةرزةيةك هةر هةموويان لةماَلةك

 :و دةفةرمويَت مثودئيجا ديَتة سةر باسى طةَ عادو  .َلةوة ؤخ
وعادًا ومثوَد وقد َتَبيََّن لكم ِمن مساِكِنهْم وَزيََّن ُلم الشيطاُن أعمناُلْم َفَصندَُّهْم عنن السنبيِل وكنانوا      )

يشةمان لةناوبردكةة ئاشةبرابوو    (صاحل)ى طةَ (مثنود )و (هود)ى طةَ ( عاد)هةروةها (ُمستبصرين
 ؤشةةيتانيش كةردةوةى نادروسةت و ناثةسةةنديانى بة      ،تان تياضوونيان لةشويَيةوارى كاوليانةوة ؤب

لةكاتيَبدا ئةوان خاوةنى عةةقلَ و بةريو    ،لةرِيَطةو رِيَبازى رِاست ويََلى كرد بوون  ،رِازاندبوونةوة 
 .شيش بوون ؤه

وقاروَن وِفرعوَن وهاماَن ولقند جناَءُهُم موسنن    )سةر باسى قارون و فريعةون وهامان  ئيجا ديَتة     
قةارون و فريعةةون و هامانيشةمان لةةناوبرد     : واتة (رِض وماكانوا سابقني البالبيناِت فاستكَبُروا يف ا

 ،ةويدا ر بةطةورة دانا لةزؤيان زؤكةضى خ ،هيَيان  ؤرى بؤسويَيد بةخوا بيَطومان موسا بةَلطةى ز،
ى ؤئيجةا ديَتةة سةةر باسةى هة      .يةان رِزطةار ببةةن    ؤَلةةى خةوا خ  ؤسةرةجنام نةيانتوانى لةسةزاو ت 

 :لةناوبردنيان كة طوناهوتاوان كردنة 
َخَسنْفَنا ِبنِه    ِمنْنُهْم َمننْ  وِمْنُهْم َمْن َأَخَذْتنُه الصَّنْيَحُة   وَفُكل ًا َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا ) 

  (:العنكبوت(  )َلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن وَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم وِمْنُهْم َمْن َأْغَرْقَنا واْلَأْرَض 
       جا هةيانبوو بةةرد بارامنةان كةردن     ،ى طةياند ؤئيَمة هةريةكيَك لةوانةمان بةسزاى تاوانى خ: واتة 

هةةيانبوو بةةناخى    ،لةةناوى بةرد    (الصيحة)هةيان بوو دةنط و سةداى بةهيَز  ،( و لوةك طةَ  )
هةشيانبوو نقومى دةريامةان كةرد    ،(قاروون ) ى زةواان كرد وةك ؤزةويدا بردمانة خوارةوة و نغر

 .. يان كردؤيان ستةميان لةخؤبةَلبو خ ،جاوةنةبيَت خوا ستةمى ليَبردبن  ،( فريعةون )وةك 
يةة كةافران دةكةونةة    ؤب ،كة دوادةخات خواى طةورة لةبةر حيبمةتيَك سزا واش هةية جارى     

لةناومان نابات ؟؟ هةروةك لةسورةتى عيببوت دا  ؤكوا خوا ب ،القرتىَ و طاَلتةكردن و ثةلةكردن 
ُهنْم ال  وَلَينْأِتَينَُّهْم َبْغَتنًة   و َلْوال َأَجٌل ُمَسّمًن َلَجاَءُهُم اْلَعنَذابُ وَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب و) : دةفةرمويَت 

ِمْن وَيْوَم َيْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َفْوِقِهْم  ،ِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن وَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب  ،َيْشُعُروَن 
بيَبةاوةرِان ثةلةةت ليَدةكةةن و    :واتة ( :العنكبوت( )وُقوا َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَنذَيُقوُل وَتْحِت َأْرُجِلِهْم 

يةكسةةر   ،ثيَشةهاتيى   ؤئةطةر كاتى تايبةةتيمان ديةارى نةكردايةة بة     ؤخ ،داواى هاتيى سزا دةكةن 



  

لةةناكاو يةخةةيان دةطريَةت ، لةكاتيَبةدا ئةةوان       ،َلةية ؤبيَطومان ئةو سزاو ت ،دةهات  ؤسزايان ب
 .هةست بةنزيك بوونةوةشى ناكةن 

زةخ دةورى كةافرانى داوةو  ؤبيَطومانيش د ،لةت ليَدةكةن و داواى هاتيى سزا دةكةن بيَباوةرِان ثة
ذيَبدا كةسزا داياندةطريَت لةسةرويانةوة و لةذيَر ثيَيانةةوة  ؤلة رِ. هةرطيز لةسزاكةى دةرباز نابن 

 ..بضيَين سةرةجنامى ئةو كاروكردةوانةى ئةجنامتان دةدا : خواى طةورة ثيَيان دةفةرمويَت  ،و 
بةآلم بةة   ،ربةتان خراثةكارن ؤز(وأن أكثركم فاسقون )هةرضةند قورئان بةجوولةكة دةفةرموىَ ( 

ئييصافةوة باسى هةنديَبيان دةكات كةخواناس و ضاكن و ئةو دةرطاية بةوااَليي و كراوةيةي بةةجىَ   
اًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب وَس َلْيُسوا:) هةروةك دةفةرمويَت  ،كةسانيَك كة بيانةويَت بطةرِيَيةوة  ؤدةهيََلىَ ب

َينْأُمُروَن ِبناْلَمْعُروِف   واْلَيْوِم اْلآِخِر وِمُنوَن ِباللَِّه ؤُي،ُهْم َيْسُجُدوَن وُأمٌَّة َقاِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت اللَِّه آَناَء اللَّْيِل 
َما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفنُروُه  و ،لصَّاِلِحنَي ُأوَلِئَك ِمَن اوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت وَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر و
 ( :آل عمران( )اللَُّه َعِليٌم ِباْلُمتَِّقنَيو

بةَلبو لةخاوةنانى كتيَةب دةسةتةيةك    ،طاورو جوولةكة هةموويان يةكسان و ضوونيةك نني : واتة 
يَييةةوة و نويَةي دةكةةن و سةوذدة     ئايةتةكانى خوا لةكاتةةكانى شةةودا دةخو   ،لةئيماندارانيان هةن 

ذى دوايي هةيةو فةرمان دةدةن بةضاكةو جَلةوطريى ؤئةوانة ئيمان و باوةرِيان بةخواو بةرِ ،دةبةن  
زى ضةةاكةكارو ضةةاكةكردن ، بيَطومةةان ئةوانةةة لةةةرِي  ؤدةكةةةن لةخراثةةة و دةسةةت و بةةردن بةة 

خةةواش زانايةةة  ،ناضةةيَت  ؤئةةةو برِوادارانةةة هةرضةةاكةيةك ئةةةجنام بةةدةن بةةةفريِ. خوازاندان ضةةاكة
 .بةثاريَزكارو دييداران 

 ،كةةة لةغةةةزاى ئوحةةد دا   ،(ُمَخننرِيق)يةةةكىَ لةوانةةةش زانايةةةكى جوولةكةةة بةةوو بةةةناوى      
ئةةى  : واتةة   (واهلل إنكم لتعلمون أن نصر حممد عليكم حلق ،يامعشر يهود ): بةجوولةكةكانى وت 

 ..ثيَويستة لةسةرتان (حممد)زانن كة سةرخستيى كورِ طةَ جوولةكة بةخوا ئيَوة بةرِاستى دة
وة لةبةرئةوةى وةسيةتى كردبوو كةة   ،جيهاد و شةهيد بوو  ؤثاشان ضةكى هةَلطرت و ضوو ب     

مةالَ و  .. ضةى ََ دةكةات بيبةات     (خ.د)ئةطةر شةهيد بوو مالَ و سامانةكةى بدرآ بةة حةةزرةت   
مةدييةةداو  ثةاش   ة وةقفةى موسةَلمانان لة  كردى بة (خ.د)سامانةكةشى حةوت باخ  بوون حةزرةت 

  .يرمش ضاكرتييى جوولةكةكانةةخوواتة م (خمريمش خري يهود)فةرمووى  (خ.د)بوونى حةزرةت شةهيد 
( ِبنِه َيْعنِدُلونَ  وِمنْن َقنْوِم ُموَسنن ُأمَّنٌة َيْهنُدوَن ِبناْلَحقِّ       و) : هةروةها لةئايةتيَبى تريشةدا دةفةةرمويَت  

َليَك  لةةة نةتةةةوةى ئيسةةرائيل لةةة سةةةردةمى موسةةادا و ثةةاش لةةة مةةةؤك: واتةةة ( :ألعننرافا)



  

دنيادةرضونيشى شويَن هةمش كةوتن و بةهةمش و عةدالةت حوكميان كةردووةو ثابةنةدى بةرنامةةى    
 ..خوا بوون 

 ،ثةةاانيان شةباند   (بننن قريظنه  ) مةَلى كافران دةورى مةدييةيان داو جوولةكةكانى ؤكاتيَك ك( 
سةرخست بةوةى رِةشةباى نارد داروثةردوى بةسةريةكةوة نةهيَشةنت و   خواى طةورة موسَلمانانى

و طوىَ يان ََ بوو كة لةسةر  (بنن قريظه) ضووة سةر (خ.د)ئيجا حةزرةت .. دووبةرةكى تيَخسنت  
يناإخوان القنردة هنل    )ثآى فةةرموون  (خ.د)حةزرةت  ،شووراكانيانةوة جييَويان بةموسَلمانان دةدا 

 ! (بكم نقمته قأخزاكم اهلل وأنزل 
 !  ناردن ؟ ؤى بؤئةى براكانى مةاوون ئايا خوا رِيسواى كردن و سزا و خة ى خ:واتة 

 ،اون و هةنديَبيان بوون بة بةرازى هةنديَبيان بوون بةمةؤئةوةى كةكاتى خ ؤئةمةش ئاماذةية ب
؟ حةةزرةتيش  ئايةا مةةاون و بةةرازى ئيَسةتا نةةوةى ئةةوانن       : ثرسةي  (خ.د)هاوةآلن لةحةزرةتيان 

 ! نةخيَر هةركةس خوا مةسخى ببات نةوةى نابيَت : فةرمووى (خ.د)
 ! ن بوون بة مةاون و بةراز ؟ؤض ؤئيجا ئاخ

 !زينةو  ؤطةور ترين د  
كاتيَك هةندىَ لة جوولةكةكان كةوتية فرِوفيَل كردن و حةةآللَ كردنةى ئةةوةى كةةخوا ليَةى           

 ؤوونى ََ رِواندن و هةنديَبيشيان كلبةى بةةرازيان بة   خواى طةورة كلبى مةا ،حةرام كردبوون 
ية لةماَلةوة نةهاتيةة دةرةوة  ؤب ،دةنطيان نةماو وةك مةاون و بةراز دةنطيان دةردةهات  ،ثةيدا بوو 

بيييةان  !! ماَلةةكانيان   ؤيان و ديار نةبوون ضوون بة ؤجاكة خةَلبى نةيان بييني بضية سةر كارى خ ،
بةة   ثةيةدابووةو ضةى قسةةيان لةطةةلَ كةردن      ؤتيَك ضةووةو كلبيةان بة   بوون و شيوازيان (مةسخ)

 [ببةة  (االعةراف )سةورة  /االمام الطنربى /سةيرى تفسري جامع البيان !]ئيشارةت وةآلميان دانةوة 
هةنةديَبيان سةةرى    ،بةرطةيان نةةطرت   ،ديارة ئةمةش بةآليةكى طةورةية و بوون بةثةندى زةمانة 

رى و هةنديَبيانيش بةرةو شام و سةرةجنام لةةو بيابةان و دةشةت و    بيابانى ميس ؤيان هةَلطرت بؤخ
يانةدا طيانيةان   ؤذيَةك لةماَلةةكانى خ  ؤهةنديَبى تريشيان ثاش ضةةند رِ  ،َلةدا لةناوضوون ؤهةردو ض
  .دةرضوو

ميةاى ميسةرى يةةكان و    ؤوةك م ،كةرد  (يةا مؤم)بةثآى عادةتى ئةو زةمانة هةنديَك لةوانةةيان      
 .. ضوونى جوولةكةكان ؤبةثآى بريوب ،ا دايان نان كة هي  بزمارى ثيَوةنية لةتابووتى تةختةد



  

لةلوتبةةى زةبةرو زةنةط و تةاوانى      ،خواى طةورة كة هةردةم دةستى خيَرى بةم ئوممةتةوةية      
ديقى صة تة ؤئريادةى خيَةرى وابةوو كةئةةم مةسةةلةية بة      ،دا ()ساَلى تايى ؤك جوولةكةدا لة

 .. ت قورئان ئاشبرا ببيَ
زنةةوةو ئةةو   ؤرِى موسَلمانى فةلةستييى توانيان قةبرسةانيَك بد ؤهةندىَ لةشويَيةوار ناس و ثسث     
 …ميايانة دةربهيَين و ويَيةى بطرن ؤم

قيى سةرو الشةةيان مةاوةو دةميةان داضةةقيوةو تةرس و شةثرزةييان ثيَةوة ديةارة و          ،مياكان ؤم    
نديَبيان كلبيان بستيَك دةبةىَ وةك بةةرازو هةنةديَبيان    هةنديَبيان كلبيان هةية وةك مةاون و هة

  .زراوةتةوةؤيةكانيش درِاوضرِى ؤئةمة بيَجطةلةوةى كةثارضةى  ت ،تةوةو شيَواوة ؤناوقةديان دريَي ب
تائةةو   ،شيةوةو بةنهيَيى هيَشتيانةوة ؤدايان ث ،ئيجا لةبةرئةوةى كة دةستى جوولةكةى نةطاتىَ      
حممةد عيسةى   )الى نووسةةرى ميسةرى   ؤثاشان ويَيةكانيان برد بة .. رت دةبيَت ذةى وةزعةكة باشؤرِ

ئةةةويش ويَيةةةكان و باسةةةكةى  ،يةةةوة ؤو داوايةةان ليَبةةرد كةةةبآلوى بباتةةةوة بةةةناوى خ(داوود
يهنود مسنخهم اهلل قنردة    / القنبلنة  ) بةناوى دا  لةساَلى جيهان  ؤلةثةرِاويَبدا بآلو كردةوة ب

هةموو ئةوانةى كةسيوور شبيَيى  ؤتاببيَتة ثةندو عيربةت ب (قرية حاضرة البحر كتشاف الا ،وخنازير 
 .. دةكةن و طوىَ نادةن بةفةرمانى خوا 

 سفر و خوانَيكى ئامسانى 
داواببةات   داوايةان كةرد لةحةةزرةتى عيسةا كةة     (سةالمى خةواى ََ بيَةت   )هاوةآلنى عيسى      

ن و بةةم موعجيزةيةةش زيةاتر    ؤدابةزيَيىَ تاََ ى َة  ؤب لةثةروةردطار سفرةو خوانيَبيان لةئامسانةوة
دا كة لةةم رِووداوةوة ناوةكةةى   (مائدة)قورئانيش باس لةم رِووداوة دةكات لةسوورةتى ،دَلييابب 

 : هاتووة دةفةرمويَت 
َماِء قق َقاَل اتَُّقوا َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن السَّاِريُّوَن َيا ِعيَسن اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزَِّل وِإْذ َقاَل اْلَح) 
َنُكوَن َعَلْيَهنا ِمنَن   وَنْعَلَم َأْن َقْد َصَدْقَتَنا وَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبَنا وَقاُلوا ُنِريُد َأْن َنْأُكَل ِمْنَها ،ِمِننَي ؤَه ِإْن ُكْنُتْم ُمالل 

ئايةا   ،ئةةى عيسةاى كةورِى مةريةةم     : كان وتيةان  يةيكاتيَك حةوار: واتة  (:املائدة( )الشَّاِهِديَن
دابةةزيَييَت ؟ عيسةا سةةالمى خةواى      ؤدةتوانيَت لة ئامسانةوة سفرةو خوانيَبمان ب ؤثةروةردطارى ت
 ..لةخوا برتسن ئةطةر ئيَوة ئيماندارن : ليَبيَت فةرمووى 

بيَطومان راستت لةطةَلةدا   ين و دَلييا بني و ضاك بزانني كةؤدةمانةويَت ليَى َ: يةكان وتيان يحةوار
 ..كردوين و لةسةريشى ببني بةشايةت 



  

آِخِرَننا  وِلَننا  وَقاَل ِعيَسن اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا َأْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن َلَننا ِعيندًا ِلأَ  : ) ئيجا 
َقاَل اللَُّه ِإنِّي ُمَنزُِّلَها َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمنْنُكْم َفنِإنِّي ُأَعذُِّبنُه    ، َأْنَت َخْيُر الرَّاِزِقنَيؤاْرُزْقَنا وآَيًة ِمْنَك و

حةزرةتى عيسا سةالمى خواى ليَبيَت دوعاى كةردو   (:املائدة( )َعَذابًا ال ُأَعذُِّبُه َأَحدًا ِمَن اْلَعاَلِمنَي
دابةزيَيةة تاببيَتةة جةةذن و     ؤةو خوانيَبمةان بة  ئةى خواى ثةروةردطار لةئامسانةوة سةفر : فةرمووى 

ثيَغةمبةرايةةتى مةن و دةسةةآلتى     ؤوة بة ؤنةوةكانى ئيَستاو داهاتوومان و بةَلطةيةك بيَت لةاليةن تؤب
 ..زى بةخش ؤى ضاكرتين رِؤهةرت ،زى بةهرةوةرمان  ببة ؤسيوورت و لة ربيَ

جائةةوةتان دواى   ،دادةبةةزيَيم   ؤبة بةرِاسةتى مةن ئةةو سةفرةوخوانةتان     : ئيجا خواوةند فةرمووى 
ئةوة بةرِاستى من سةزايةكى دةدةم   ،دابةزييى ئةو سفرةو خوانة بىَ برِوابيَت و سوثاسطوزار نةبيَت 

 ..كة سزاى هي   كةسيَبم لةجيهانا ئاوا نةدابيَت 
يةوةو هةنديَك لةموفةسريين اليان واية كة حةوارى يةكان لةترسى ئةو هةرِةشةية ثةشيمان بووبب    

 ..سفرةيان نةويستبىَ و دانةبةزيبىَ 
ارى كةورِى ياسةرةوة حةةزرةت    ةممرِيوايةةتى كةردووة لةعة    (ترمنذى )بةآلم فةرموودةيةك  كةة     
واليدخروا لغد فخانوا  ،وُأمروا أال خيونوا  ،أنزلت املائدة من السماء خبزًا وحلمًا ): دةفةرمويَت (خ.د)

سةفرةو خوانةكةة   : واتةة   .صنول  الالتناج اجلنامع ل  ( ازير وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنن 
 ؤفةرمانيان ثيَدرا خيانةت نةكةةن و ليَةى هةَليةةطرن بة     ،شت بوو ؤلةئامسانةوة دابةزى كةنان و ط

بةمةةاون   و بوون كردن مةسخى خواى طةورة  ،كةضى خيانةتيان كردو ليَيان هةَلطرت  ،سبةييىَ 
 ..(ئةم بةآليةش بةسةر طاورةكاندا هاتووة  جائةطةر وابىَ كةواتة )..و بةراز 

 فَيَل لةخوا ناكرَي 
هةندَى كةس وا دةزانيَت  ئةطةةر تةوانى شةتيَك لةخةةَلبى بشةاريَتةوة دةتوانيَةت لةخواشةى             

 ،خةواش َةَلةةتيَيىَ    دةتةوانىَ  ن خةَلبى دةخةَلةةتيَيىَ وادةزانةىَ  ؤيان بةمانايةكى تر ض ،بشاريَتةوة 
ضونبة هي  شتيَك نية لةم بوونةوةرةدا ورد يان درشت خوا ئاطاى ليَى  ،ةستةمة كةديارة ئةمةش ئ

ُه َأِذَن َلُكنْم َأْم َعَلنن   َحالاًل ُقْل آلل وُه َحَرامًا ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْن) : نةبيَت 
َلِكننَّ  وَه َلُذو َفْضٍل َعَلن النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ الل  َن َيْفَتُروَن َعَلن اللَِّه اْلَكِذَبَما َظنُّ الَِّذيو،اللَِّه َتْفَتُروَن 

تانةةوة ئةةو   ؤن لةخؤئيَةوة ضة   ،هةواَلم بدةنىَ : ثيَيان بَلىَ : واتة  (:يونس( )َأْكَثَرُهْم ال َيْشُكُروَن
ئايةا  : ثيَيان بَلىَ  ،تان حةآللَ و حةرامى دةكةن ؤزيةى  كةخوا ثيَى بةخشيون بةكةيفى خؤرزمش و رِ
 ! تانةوة شت بةدةم خواوة هةَلدةبةسنت ؟ؤيان لةخ ،َلةتى داون ؤى مؤخوا خ



  

بةةدةم خةواوة    ؤن بيَةت كةة در  ؤضوونى ئةو كةسانة ضة ؤذى قيامةتدا طومان و بؤلةرِ ؤئاخ ،باشة 
ربةةى خةَلبيةدا خةوا هةةر     ؤلةطةلَ الرى زهةَلدةبةسنت ؟ ئايا وادةزانن ليَثرسييةوة نية ؟ بةرِاستى 

 .. ربةيان بىَ ئةمةكن و سوثاسطوزارنني ؤهةرضةندة ز ،خاوةنى فةزَلة بةسةريانةوة 
ال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإلَّا ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهودًا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه وَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن وَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن و) 
ال َأْكَبنَر ِإلَّنا ِفني    وال َأْصَغَر ِمنْن َذِلنَك   وال ِفي السََّماِء وَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اْلَأْرِض و

هي  بةشيَك لةةقورئان   ،بة هي  كاريَك هةَلياسى ؤت(خ.د)ئةى حممد : واتة  (:يونس( )ِكَتاٍب ُمِبنٍي
ئيَوةش ئةى خةَلبيية بةهي  هةَلسةوكةوتيَك هةَلياسةن كةئيَمةة     ،نةبني  ناخويَييَتةوة كةئيَمة ئاطادار

هي  شتيَك لةثةروةردطارى  ،دةضن  ؤشايةت نةبني بةسةريةوة لةكاتيَبدا ئةجنامى دةدةن و تيايدا رِ
كةة   ،بضوكرتبيَت يان طةةورةتر   ،لةزةوى يان لةئامسانةوة  ،لةمسقاَلة زةرِةيةكةوة  ،ون نابيَت  ؤت
  .مار نةكرابيَتؤيةكى تايبةتى ئاشبرادا الى ئيَمة تسيةؤدلة

َقناَل الَّنِذيَن َكَفنُروا ال    و) : يش دا جةخت دةكاتةوة سةر ئةمةو دةفةةرمويَت  (سبأ)لة سورةتى      
ال ِفي اْلَأْرِض واِت ؤِفي السََّما َربِّي َلَتْأِتَينَُّكْم َعاِلِم اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّةوَتْأِتيَنا السَّاَعُة ُقْل َبَلن 

ئةوانةةى كةافرو خوانةناسةن    : واتةة  ( :سننبأ ( )ال َأْكَبُر ِإلَّنا ِفني ِكَتناٍب ُمنِبنيٍ    وال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك و
سةويَيد   ،نةخيَر وانية : ثيَيان بَلىَ (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر ، قيامةت هةر نايةت و نامانطاتىَ : دةيانووت 

هةر يةخةتان دةطريَت ضونبة ئةو زاتة زانايةة بةةنهيَيى و شةاراوةكان و  ئةنةدازةى     بةثةروةردطارم 
لةةويش بضةوكرت يةان    هةةروةها    ،كيَشى طةرديلةيةك لةئامسانةكان و زةويةدا لةةخوا ون نابيَةت    

 .مار نةكرابيَت ؤئاشبرادا تية لةثةرِاويَبى تايبةتى رِوون وطةورةتر ن
ِمنَن النَّناِس َمنْن َيُقنوُل آَمنَّنا ِباللَّنِه       و) : ةروةردطاردا كةسى واهةية لةطةلَ زانايي بىَ سيوورى ث     

( َمنا َيْشنُعُرونَ  وَما َيْخَدُعوَن ِإلَّا َأْنُفَسُهْم والَِّذيَن آَمُنوا ؤُيَخاِدُعوَن اللََّه  ،ِمِننَي ؤَما ُهْم ِبُموِباْلَيْوِم اْلآِخِر و
ذى ؤئيمةان و باوةرِمةان بةةخواو بةة رِ    : هةن كة دةَليَن  لةناوخةَلبيدا كةسانيَك: واتة ( :البقرة)

يان وا دةزانةن خةواو   ؤئةوان بةخةياَلى خ ،دةكةن و برِوادارنني ؤئةوانة لةرِاستيدا در ،دوايي هةية 
بةآلم هةسةت ناكةةن و فةام     ،يان كةسيان ثيَياخةَلةتيَت ؤكةضى جطة لةخ ،برِواداران دةخةَلةتيَين 
 . ناكةنةوةو بريناكةنةوة

نةخةَلةتانةدن و  ؤلةفةرموودةكانيا جةةخت دةكاتةة سةةر فيَةلَ نةةكردن و خ     (خ.د)ثيَغةمبةريش      
ضةييانة كةسةانيَك   : واتةة  (بن ماجنه ا()ياتهآيستهزءون ب ،مابال أقوام يلعبون حبدود اهلل )دةفةرمويَت 

  .يارى بةسيوورى خوا دةكةن و طاَلتة بةئايةتةكانى دةكةن



  

فيصجوا  ،والذى نفسي بيده ليبينت أناس من أميت علن اشر وبطر ولعب ولو ) :هةروةها دةفةرمويَت 
بةةو خوايةةى طيةانى ميةى     :واتةة  ( ئيمام ئةمحةد) (باستحاللم احملارم و أكلهم الربا  ،قردة وخنازير 

خةوا   ،دةبةن و  (لجةب )و (هلةو )بةدةستة كةسانيَك لةئومةةمت سةةرطةرمى تةاوان و زيةادة رِةوى و     
 ..ى حةآللَ كردنى حةرام و سووخواردنةوة ؤبةه ،ةاون و بةراز دةيانبات بةم

 ،ويسنمونها بغنري امسهنا     ،ليشربن ناس ِمن أميت اخلمر : )لةفةرموودةيةكى تريشدا دةفةرمويَت      
ابنن  (وجيعل منهم قردة وخننازير   ،خيسف اهلُل بهم االرض  ،وسهم باملعازف و املغنيات ؤعزف علن رُي

وةك ئيَسةتا كةةدةَليَن   )ن و نةاوى تةرى ََ دةنةيَن    ؤنةدىَ لةئومةةمت عةةرةمش دةخة    هة: واتةة  .ماجه 
ى زةويةان  ؤخةواى طةةورة نغةر    ،رانى هةية ؤسيقا و طؤولةسةر سةريانةوة م!(حى ؟ؤمةشروباتى ر

 . دةكات و دةيانبات بةمةاون و بةراز 
مةسخ بوون : دا دةَليَت ()ة الثةرِ اغاثة اللهفانيش لةثةرِاوى (ئيب القيم )زاناى ثاية بةرز      
زانةا  : يةكةةم   ،مةَلةدا  ؤك دوو دا هةةردةبىَ ببيَةت لةة   مةاوون و بةراز لةم ئومةتةشة  ؤب رِانؤو ط

رِن و ؤئةوانةى دييى خةواو شةةرعةكةى دةطة    ،بةدةم خواو ثيَغةمبةرةوة دةكةن  ؤخراثةكان كةدر
ئاشةبرا خةةريبى فيسةة و     بةة ئةوانةةى كةة   : دووةم. رِيَةت  ؤخواش رةنط و رِووخسةاريان دةط 

لةفةرموودةشدا .. جاهةرضيةكيان لةدنياش دا مةسخ نةبن لةقةبرو قيامةتدا دةبن .. خراثةوحةرامن 
كمنا   ،الربنا   علن ِمن أجل حيلتهم ،كل الربا يوم القيامةيف صورة اخلنازيروالكالب آُيحشر )هاتووة 

وةى رةكان لةشةيَ ؤسةووخ :  واتةة    (بت الحتيالم علن أخذ احليتان يوم السن  ،سخ أصحاب داود ُم
ن طةةَ  ؤهةةروةك ضة   ،ى حيلة شةرعيانةوة لةسووخواردن دا ؤبةهبةرازو سةطدا حةشر دةكريَن 

 ..شةممةدا ذى ؤى ماسى طرتييانةوة لةرِؤبةهبوون بةمةاوون و بةراز ،دا (داود)ئيسرائيل لة زةمانى 
 رَيك لةفَيَل كردنؤضةند ج

ثيَش ئةوةى سةالَ بيَتةةوة بةسةةر مةالَ و      ،ة رِزطارى بيَت لةزةكات دان ئةوةى كؤهةنديَك ب  -أ  
جَلةةو  (خ.د)ة كةى كةم ببةات و ئةمةةش ثيَغةمبةةر    (نصاب)ئةوةى ؤرتيباتيَك دةكات بةت ،سامانيا 

  البخارإ(ُيفرق بني جمتمع خشية الصدقة وال ،تفرق جمع  بني ُمالُي): طريى ليَبردووةو فةرموويةتى
ئةيرت ناتوانيَةت بيهيَييَتةةةوة     ،اتيَةك كةسةيَك سةةىَ جةار هاوسةةرةكةى تةةةآلمش دات     ديةارة ك  -ب  

ئيجةا   ،تاشوويةكى تر نةكات بةثياويَبى تر ضونبة ديارة بةكةَلبى يةكرتى نايةن و بةيةكةوة ناذين 
هى واهةية فيَلَ دةكات لةم مةسةلةيةدا و لةطةلَ كةسيَبدا رِيَك دةكةويَت كةذنةكةى مارةببةات  

لعنن اهلل  ) دةفةةرمويَت  (خ.د)ديارة ئةمةش فيََلةو حةةزرةت   ،ى حةآللَ بيَتةوة ؤآلقى بداتةوة تابو تة



  

خوا لةعيةتى كةردووة لةةوةى كةةذنى كةسةيَك     : واتة   /  جممع الزوائد (امُلَحِلَل وامُلَحَلل َلُه 
ى ؤئةةوةى  بة   ؤنها بة تةة  ،بةبىَ ئةوةى بةرِاستى ببيَتة هاوسةةرى   ،مارة دةكات و تةآلقى دةداتةوة 

واتةة ميَةردى   )ى حةةآللَ دةكةرىَ   ؤوةهةروةها لةعيةتيشى كردووة لةةوةى كةة بة    ،حةآللَ بيَتةوة 
     . (يةكةمى ئافرةتةكة 

ى ؤشةتيى ََ دةنةىَ واتةة فيَةلَ دةكةات و خة      ؤهى واهةية سوو دةخوات و نةاوى كةرِين و فر   –ج 
  .البيهقن(زمان علن الناس يستحلون الربا بالبيع يأتي  )دةخةَلةتيَيىَ كةئةمةش جَلةوطريى ليَبراوة 

 ،يةان دةخةَلةةتيَين   ؤدروسةت دةكةةن و خ   ؤهةنديَك ناوى تر دةنيَن لةعةرةمش و برِوبيانووى ب -د
اخلمنر   يام والليالي حتن تشرب طائفة من أميتألالتذهب ا) :هةواَلى داوييىَ (خ.د)هةروةك حةزرةت 

مةَلىَ ثةيدا نةبيَت لةئومةةمت كةة   ؤدنيا تةواو نابيَت تاوةكو ك: واتة .ابن ماجه ( امسها  سمونها بغريُي
 ..ن و ناوى ترى ََ دةنيَن ؤعةرةمش دةخ

ديارة ئةمةش قةدةغةكراوة  ،مةوة ؤى دةخةَلةتيَيىَ و دةَلىَ وةك عيالج دةاؤهةروةها هى واهةية خ
تة ئةةو   ؤةمتى نةخسةت ممة ئو خواى طةةورة شةيفاى  : )بيانويانى  برِيوةو دةفةرمويَت (خ.د)و حةزرةت 

 (.. شتانةوة كةحةرامى كردوون 
 وةرى دةطريَةت و لةةوةى كةة    ديارة بةرتيل وةرطرتن حةرامةو لةعيةت كةراوة لةةوةى كةة    –ث 

هةةةروةك حةةةزرةت  ،دةيةةدات و لةةةوةش كةةة كارةكةةة ريَبةةدةخات و لةةة نيَوانيانةةدا دةبيَةةت    
ية ؤجاب . /  حناكم  (رائش الذى ميشي بينهما ن اهلل الراشي واملرتشن والَعَل): دةفةرمويَت (خ.د)

هةنديَك كةس بةناوى ديارى يةوة بةرتيل دةبات و ئةوى تريش بةناوى ديارى يةوة وةرى دةطريَت 
 . و لةرِاستيش دا بةرتيلةو حةرامةو بةو فيََلةو بةو ناونانة حةآللَ نابيَت 

و (احلمةد هلل )و  (الإلنه إال اهلل  )ةكة لةة  دةزانى كة وتيى هةري: وت  ثورىسوفيانى  ثياويَك بة –و 
: كةابرا وتةى    ،بةَلىَ دةزامن : سوفيان وتى  ،ظ دةخات ؤدة حةسةنات و ضاكة دةست مر( اهلل اكرب)

نة كةسيَك سى هةزار درهةمى بةناشةرعى دةست ببةويَت و دانيشىَ تةسبيحات ببات ؤبةالتةوة ض
 ،شةتى وانابيَةت   : سوفيان وتةى  !  بسرِيَتةوة ؟ تاضاكةكانى خراثةكانى ،ى َات ؤو ضاكة دةست خ

هى  ،جابةرِاستى واية .. ضونبة زيبرةكة ئةو تاوانةى لةسةر النابات  ،باثارةكة بطيَرِيَتةوة لةثيَشدا 
تيَطةيشتووةو بةتةماية بةةفيَلَ ليَةى دةرضةىَ ،    (إن احلسنات ُيذِهنَب السنيئات )واهةية بةهةَلة لةئايةتى 
 .. يان نةطيَرِدريَتةوة ؤش نابيَت تابؤةهةقى خةَلبى خديارة خواى طةورة ل



  

ن اهلل َعن َل)لة بارةيانةةوة دةفةةرمويَت   (خ.د)ئةوةتة حةزرةت  ،ر بووة  ؤجوولةكة فيََلى تريان ز -ي
خةوا لةعيةةتى   : تةة  او ،ابن ماجه (وأكلوا منها  ،لوها وباعوا َمفَج ،ُحِرَمت عليهم الشحوم  ،اليهود

ََ حةرام كراو ئةوانيش ئةيانتوانةوة و بةو (بةزو ثيوى ماآلتيان -شحوم )بةضون ،كرد لة جوولةكة
   .(نشوة العلواني/ احليل الشرعية بني احلظر واإلباحة )يان دةخوارد يَشت و لؤشيَوةية دةيانفر

 لةخواغافَل مةبن
درشةةتيَبة لةةةم  خةةواى طةةةورة خةةاوةنى ئامسانةةةكان و زةوى يةةةو ئاطةةادارى هةةةموو وردو       

ظ غافلَ نةبىَ ؤئةوةى مر ؤئةمةش ب ،قورئان و سونيةت دا ئاماذةى ثيَبراوة  وونةوةرةدا هةروةك لةب
و بزانىَ خواى طةورة ضاوى ليَيةتى و هةمووكارو كردةوةيةةكى لةسةةر حسةاب دةكةات ئةطةةر      

 : منوونة  ؤب.. مسقاَلة زةرِةيةكيش بيَت 
سويَيد بةخوا :واتة   (:منونؤامل( )َما ُكنَّا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِلنَي و َلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَقو)  (

دروستبراوان  رِاسةرتانةوة حةوت ضني ئامسامنان دروستبردووة و ئيَمة هةرطيز لة بةرِاستى ئيَمة لة
 . غافلَ و بيَئاطانني و هي  شتيَبمان ََ ون نابيَت و هيضيش ثشت طوىَ ناخةين 

ِللَّنِه َغْينُب   و ،اْنَتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظنُروَن  و ،ِمُنوَن اْعَمُلوا َعَلن َمَكاَنِتُكْم ِإنَّا َعاِمُلوَن ؤِذيَن ال ُيُقْل ِللَّو)  (
 (َمنا َربُّنَك ِبَغاِفنٍل َعمَّنا َتْعَمُلنونَ     وكَّنْل َعَلْينِه   ؤَتوِإَلْيِه ُيْرَجُع اْلنَأْمُر ُكلُّنُه َفاْعُبنْدُه    واْلَأْرِض واِت والسََّما

تةان ببةةن و   ؤتانةدا كةارى خ  ؤئيَةوة لةشةويَيى خ  : بَلىَ بةوانة كة برِوا نةاهيَين  : واتة  (:هود)
بةةةردةواميش ضةةاوةرِيَى دةرئةةةجنامى كةةارى  ،مةةان دةبةةني ؤبةرِاسةةتى ئيَمةةةش خةةةريبى كةةارى خ

يَش ديارة خواى طةورة تةوفيقى كىَ دةدات و هى ك)  ،هةردوالببةن و ئيَمةش بةرِاستى ضاوةرِيَب 
الى ؤهةمووكارو فةرمانيش هةةرب  ،خواية نهيَيى و ناديارةكانى ئامسانةكان و زةوى ؤهةر ب(.. نادات 

هةةرطيز خةواى    ،دةى كةوابوو هةر ئةو بثةرستةو تةنها ثشت بةو ببةسةتة   ،ئةو زاتة دةطةرِيَتةوة 
 ..ثةروةردطارت بيَئاطانية لةوةى ئيَوة دةيبةن  و ئةجنامى دةدةن 

هةريةةكيَك   ؤب:  واتة  (:األنعام( )َما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن وَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا ولكل َدَر)  (
ى لةضةاك يةان   ؤريَك ثاداشةتى خة  ؤبيَباوةرِو موسَلمان ضةندةها ثلةو ثاية هةيةو هةركةس بة ج لة

 ..ةين لةخراث وةردةطريَت و خواى ثةروةردطارت بيَئاطانية لةو كردةوانةى كة دةيب
َما اللَُّه ِبَغاِفٍل وَأْنُتْم ُشَهَداُء وجًا وُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِع)  (

 ؤئةى خاوةنةانى كتيَبةى ئامسةانى بة    :  بةخاوةن كتيَبةكان بَلىَ : واتة  (:آل عمران( )َعمَّا َتْعَمُلوَن
لة باَلوبوونةوةى ئايييى خواو دةتانةويَت ئةوةى باوةرِى هيَياوة رِيَبازى دييدارى بةضةوتى رِيَدةطرن 



  

دَلييةاش بةن كةةخوا    (ئةوة  رِاست نيةو ضةوتة )تان شايةتن و ضاك دةزانن ؤبطريَت ؟ لةكاتيَبدا خ
 . دةيبةين  غافلَ و بيَئاطا نية لةو شتانةى كة

: بَلىَ : واتة  (:النمنل ( )َما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَنوآَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَها  ُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه َسُيِريُكْمو) (
يتةان نيشةان دةدات و   ؤبةَلطةو نيشةانةكانى خ  ،لةئاييدةيةكى نزيبدا  ،خواية  ؤسوثاس و ستايش ب

غافةلَ وبةىَ    ؤى تة بيَطومان ثةروةردطار ،دةيانياسيةوة كةهةمووى دروستبراوو بةديهيَيراوى خواية 
 . ئاطانية لةو كاروكردةوانةى كة ئةجنامى دةدةن 

َما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّنا  وِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن َربَِّك وْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ولِّ وِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفو) (
لةة هةةركوىَ بويةت لةة      ،ةوة شةويَييَبةوة دةرضةوويتة دةر   هةةر  لةة : واتة (:البقرة( )َتْعَمُلوَن

بيَطومةةان ئةةةو فةرمانةةة حةةةمش و رِاسةةتية و لةاليةةةن    ،ز ؤنويَيةكانةةدا رِووببةةةرة كةعبةةةى ثةةري 
 . خوا غافلَ و بيَئاطا نية لةو كارو كردةوانةى ئةجنامى دةدةن  ،ثةروةردطارتةوةية 

َلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهننََّم  و: )ى ئةوانةى بيَئاطاو غافَلن لةثلةى ئادةميزادىيةوة دادةبةزنة ثلةى ئاذةَليَت (
َلُهنْم آَذاٌن ال َيْسنَمُعوَن   وَلُهْم َأْعُيٌن ال ُيْبِصُروَن ِبَها واْلِأْنِس َلُهْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبَها وَكِثريًا ِمَن اْلِجنِّ 

سويَيد بةةخوا بيَطومةان   : واتة   (:رافألع( )ِبَها ُأوَلِئَك َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن
زنةةوة  ؤئةوانة دَليان هةية و كةضى هةقى ثيَياد ،زةخ داناوة ؤد ؤر لةثةرى و ئادةميزادمان بؤئيَمة ز

 ،ئائةوانةة وةكةو  ئةاذةلَ وان     ،ضاويان هةية و هةقى ثيَيابيين و طويَيان هةية و هةقى ثيَيابيسةنت   ،و 
 .. ئائةوانة غافلَ و بيَئاطان  ،رتيشنبطرة ويَلَ و سةرطةردان

َصّخاٍب يف  ،لَّ جعظرإ جواظ ك إن اهلل يبغض): دةفةرمويَت(خ.د)فةرموودةيةكيشدا حةزرةت  لة    
/ لبنانن  اال/ رواه ابن حبان (ْمِر اآلِخرة أجاِهُل ب ،عا  بالدنيا  ،بالنهار  ِحماٌر ،جيفة بالليل  ،االسواق 

فيزداروخةةَلك  بةرِاستى خوا رِقى لةوانةية كةة  : واتة  . قنم   ر/  /  السلسلة الصحيحة  
نويَةيو   ؤثيون و هةَلياسنت بؤن و رِقاوين ولة بازارِدا قريِةقريِكةرو، لة شةودا الكة تؤبةكةم زانن و م

، ضةند وةسفيَبى سةيرة  .ذيشدا طويَدريَين و ، زانان بة دنيا و نةفام و جاهيلن بة ئاخريةت ؤ، لةرِ
  .ية كة دوورن لةبةرنامةى خواوةن سةد دةر سةد باسى حاَلى ئةوانةوا خو ت
ٍَ ِإلَّنا          ،ُهْم ِفي غْفَلٍة ُمْعِرُضوَن واْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهْم ) ( َمنا َينْأِتيِهْم ِمنْن ِذْكنٍر ِمنْن َربِِّهنْم ُمْحنَد

ى الَِّذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا ِإلَّا َبَشنٌر ِمنْثُلُكْم َأَفَتنْأُتوَن    ؤنَّْجَأَسرُّوا الوالِهَيًة ُقُلوُبُهْم  ،ُهْم َيْلَعُبوَن واْسَتَمُعوُه 
 لةة  ،تةةوة  ؤحسةابى خةةَلبى نزيةك ب   ليَثرسةييةوة و : واتة  (-: االنبياء( )َأْنُتْم ُتْبِصُروَنوالسِّْحَر 

هةي    ،يَرِاوة و ئاييى خوا كردووة ورِوويان ليَةوةرط  ربةيان بىَ ئاطاو غافَلن و ثشتيان لةؤكاتيَبدا ز



  

نةةبووبن و  ئةةوان طةوىَ بيسةتى     نايةةت كةة   ؤيةكى تازةيان  لةاليةن ثةروةردطاريانةوة بة يادةوةر
 ،سةتةميان كةرد    ئةوانةةش كةة   ،دَلةكانيان بيَئاطاو سةةرطةردانة   ،لةوكاتةدا يارى و طةمةنةكةن 

ئايا ئيَوة بةدةم !  ؟  وةك ئيَوة ئايا ئةمة تةنها بةشةريَك نية ،قسةكانيان شاردةوة و بةنهيَيى دةيانووت 
يةان دواى هةةمش   ؤوةك خ: واتة !  )كاتيَبدا ئيَوة ضاوتان هةيةو دةبيين  لة! يةوة دةضن ؟جادووطةر
دواى رِىَ  خةَلبيش سارد دةكةنةوةو هةمش بةجادوو دائةنيَن  و طاَلتة بةوانة دةكةن كةة  ،ناكةون 

 (.رِاست دةكةون 
( ِإنَّ َكنِثريًا ِمنَن النَّناِس َعنْن آَياِتَننا َلَغناِفُلونَ      وِنَك ِلَتُكنوَن ِلَمنْن َخْلَفنَك آَينًة     َفاْلَيْوَم ُنَنجِّينَك ِبَبندَ  ) (
تاببيَتةة   ،رِزطةار دةكةةين    ؤالشةةى تة   ،كة نقوم بوويت  ؤئةمرِ ،ئةى فريعةون : واتة  (:يونس)

ةبوويت و بةضةاوى  خوا نة  ؤت بزانن كة )ديَن و  ؤئةوانةى دواى ت ؤذطارى بؤموعجيزة و ثةندو ئام
بةآلم بةرِاستى  ،( سةرةجنامى تاوان و ستةم تيَبطةن طيانت ببيين و لة يان الشةى ساردو سرِو بيَؤخ
 .. ربةى خةَلبى لةئايةت و موعجيزةكانى ئيَمة غافلَ و بيَئاطان ؤز

اكرب إال  يف ُب عن رَّبَك ِمن مثقال ذرة يف االرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال عُزوما َي)( 
 ،ون نابيَةت   ؤهةي  شةتيَك لةة ثةةروةردطارى تة     (خ.د)ئةى حممد :واتة   (: يونس ( )كتاب مبني

هةةمووى لةة    ،بضةوكرتبيَت يةان طةةورة تةرو      ،لةزةوى يان لةئامسانةدا   ،لةمسقاَلة زةرِةيةكةوة 
 ..مار كراوة ؤالى ئيَمةو ت سيةيةكى تايبةتى ئاشبرادايةؤد

 اهللوال َيْغرتنَّ احندكم بناهلل فنإن    :)دةفةرمويَت ئةم رِاستية دةكات و ؤئاماذة ب(خ.د)ثيَغةمبةريش      
لةةخوا غافةلَ   : واتةة   ( /  تفسريابن كثري)(لبعوضة واخلردلة والذرة غفل األلوكان غافاًل شيئًا 

 ،كانى ى نةدايةة بةدروسةتبراوة  يَبةرِاستى خوا ئةطةر غافلَ بواية و طو ،مةبن و لةسيوور دةرمةضن 
 ..هتد ...ئةوا طوآى نةئةدا بةميَشوولةو دةنبة خةرتةلةو ميَروولةو 

بوونيان ثاريَزرابىَ و هةموو هاوسةةنطى   ،دةى كةخوا رِزقى هةموو ئةو دروستبراوانة بدات و      
ن ؤئةيرت ضة   ،ى ديارى كردوون لةةدنيادا  ؤرةى كةخوا بؤيان ببيين بةو جؤَلى خؤيان رِاطرن و رِؤخ
جيَيشني لةم سةر زةوى يةداو هةةموو ئةةو شةتانةى تةرى لةبةرئةةم       بة كةخوا كردويةتىظيَك ؤمر

 ! ى ناثرسيَتةوة ؟يَن لؤى غافلَ دةبىَ و ضيَن لؤض ،تةسخري كردووة  ؤدروستبردووةو دنياى ب
ئةو كاتةةى   ،طيان دةرضوون شىَ تا دوا ساتةكانى سةرةمةرط ورجار غةفَلةت دريَية دةكيَؤز (

لقد )مةى دةكةن و ثآى دةَليَن  ؤاضيَبى لةدنياو قاضيَبى لةئاخريةت دايةو مةالئيبةت لظ قؤكة مر
: بيَبةاوةرِ دةوتريَةت    بة:واتة  ق (كنت يف غفلة ِمن هذا فكشفنا عنك غطاءَك َفبَصُرَك اليوَم حديد



  

ئيَسةتا ئيَمةة    ،ت ََ خةواند بةوو  ؤلةم بةسةرهاتة غافلَ بوويت و طويَى خ ؤسويَيد بةخوا بةرِاستى ت
 ..ثةردةمان لةسةر ضاوت الداو هةموو رِاستيةكان دةبيييت وضاوةكانت تيية 

 !هوشيار بوونةوة لة كاتيَبدا كة كار لةكار ترازاوة و سوودى نية ؟ (
قُّ َفنِإَذا ِهنَي   ْعنُد اْلَحن  ؤاْقَتنَرَب الْ و ،ُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َيْنِسنُلوَن  ؤَمْأُجوُج وَحتَّن ِإَذا ُفِتَحْت َيْأُجوُج ) 

  (:االنبياء( )ْيَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمنَيوَشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا َيا 
             دةكريَتةةوة (يةأجوج و مةأجوج  )لةسةةر دووتةريةى   (ذو القنرنني )ئةو كاتةى بةربةسةتةكةى  : واتة 

و ئةوانة ئةوكاتة لةهةموو كةون و  (تايي دنياؤنيشانةكانى نزيك بوونةوةى ك لة كةئةمةش يةكيَبة )
ئيجةا   ،دةسةت ثيَةدةكات   ةَليَيى رِاستى نزيةك دةبيَتةةوة و  ئةوسا ئيرت ب ،ليَشاو ديَن  كةليَييَبةوة بة

فةلَ  ضةاك غا  ،ئيَمةة   ؤهاوار ب: دةَليَت  ،و زةمش دةبيَت و  اوى ئةوانةى بيَباوةرِن ئةبَلةمشدةبيييت ض
 . بةَلبو ئيَمة ستةمباريش بووين ! نةك هةر ئةوة  ،لةم سةرةجنامة وذة ؤبووين لةم رِ

َيْعَلُموَن َظاِهرًا ِمنَن اْلَحَيناِة الندُّْنَيا     ،َلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن وْعَدُه وْعَد اللَِّه ال ُيْخِلُف اللَُّه و)( 
ى ؤخوا بةَليَيى خ ،يةتى ؤبيَطومان ئةوة بةَليَيى خوا خ:واتة   (:الروم( )وَنُهْم َعِن اْلآِخَرِة ُهْم َغاِفُلو

ربةةى  ؤهةرضةةند  ز  ،هتةد  .. بةسةر خستيى هةةمش و رِاسةتى و بةةهيَيانى قيامةةت و      ،دةباتة سةر
 ئةوانةة  بيَئاطةاو بيَخةبةةرن لةة     ،خةَلبى تةنها بة رِواَلةت لةدنيا دةزانن و عةقَليان لةضةاويانداية  

 ..ذى دوايي و قيامةت ؤرِ
: شن بباتةوة وبيَئاطاكان بةئاطا بهيَييَتةوةؤرِ ؤتاضاوى خةَلبى بباتةوة و رِيَيان ب(خ.د)حةزرةت  (

تائييزارى خةَلبى ببات و وريايان بباتةوة :واتة  (:نسي( )ُهْم َفُهْم َغاِفُلوَنؤَباِلُتْنِذَر َقْومًا َما ُأْنِذَر آ)
 ..بدا كةباوك و باثرييان ئاطادارنةكراونةتةوةو بيَئاطاو غافَلن لةكاتيَ ،لةسزاى خوايي 

 سةر جنامى غافَل بوون
رى بةمةسةلةى غةفَلةت داوةو لةضةةندةها ئايةتةدا باسةى كةردووة     ؤز طرنطى زؤقورئانى ثري      

 : مانى ََ رزطار ببةين  ، هةروةك دةفةرمويَتؤفَلةتيش دةخاتة بةرضاومان تازوو خةسةرةجنامى غو
َفاْنَتَقْمَننا ِمنْنُهْم   :) ن دووضارى طةَ فريعةةون بةوو   ؤهةروةك ض ،غةفَلةت مايةى سزاى خواية  (

َلةمان ليَسةندن ؤت:  واتة (  :األعراف( )َعْنَها َغاِفِلنَيَكاُنواؤَكذَُّبوا ِبآياِتَنا  َفَأْغَرْقَناُهْم ِفي اْلَيمِّ ِبَأنَُّهْم
ريان ؤبة ئةوان برِوايان بةبةَلطة و موعجيزةكةانى ئيَمةة نةةبوو بةةد    ضون ،و نقومى دةريامان كردن 

 ..ئةوان ليَى بيَئاطا بوون  ،دادةناو 



  

َسنْمِعِهْم  وُأوَلِئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعَلنن ُقُلنوِبِهْم   ): ر ئةنرىَ بةسةر دلَ و ضاوو طوآى دا ؤغافلَ م (
رى ناوة بةسةةر د  و طةوىَ و   ؤئةوانة خوا م: واتة ( :النحل( )ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَنوَأْبَصاِرِهْم و

رةكانى خوا وةرنةطرن ؤئةمةش وادةكات كة سوود لةئايةت و بةَلطة ز.. ضاوياندا و ئةوانة غافَلن 
ِإْن َيَرْوا ُكنلَّ  و َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ:) لةقورئان و لةبوونةوةردا 

ِإْن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغنيِّ َيتَِّخنُذوُه َسنِبياًل َذِلنَك     وِإْن َيَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ال َيتَِّخُذوُه َسِبياًل وِمُنوا ِبَها ؤآَيٍة ال ُي
ةى كة بةناهةمش فيز دةكةن ئةوكةسان: واتة  (:ألعرافا( )َكاُنوا َعْنَها َغاِفِلنَيوِبَأنَُّهْم َكذَُّبوا ِبآياِتَنا 

لةمةودوا رِووى دَليان وةردةضةرخيَيم  لةتيَطةيشتيى ئايةت و   ،يان بةطةورة دةزانن ؤداو خيلةزةو
ئةطةر رِيَبةازى    ،ئةوانة ئةطةر هةر بةَلطةو نيشانةيةك ببيين ئةوة باوةرِى ثيَياكةن ؤخ ،فةرمانةكامن 

ئةطةةر رِيَبةازى ئارةزووثةرسةتى و     ؤخة  ،ايطرنةبةر ئةوة ن و بةرذةوةندى دنياو قيامةت ببيينذيرى 
ئةةوة لةبةرئةوةيةة ضةونبة بةرِاسةتى  ئةةوان       ،طومرِايي ببيين ئةوة دةيطرنة بةرو ثةيرِةوى دةكةن 

 ..برِوايان بةئايةت و فةرمانةكانى ئيَمة نةبوو هةروةها غافلَ بوون 
ِإنَّ الَِّذيَن ال َيْرُجوَن :) زلَ و جيَطةيانة زةخ مةنؤئةوانةى غافَلن و طوىَ بة بةرنامةى خوا نادةن د (

اُهُم النَّاُر ِبَما َكاُنوا ؤُأوَلِئَك َمْأ ،الَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُلوَن واْطَمَأنُّوا ِبَها وَرُضوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا وِلَقاَءَنا 
  (  -:يونس( )َيْكِسُبوَن

ماى ئامادةبوونى بةربارةطاى ئيَمةنني و باوةرِيةان نيةةو رِازى بةوون    بةرِاستى ئةوانةى كة بةتة: واتة
ئائةوانةة   ،يَمةة غةافَلن   شةو ئةوانةش كة لةئايةتةةكانى ئ ؤبةذيانى دنياو دَلييان ثآى و دَليان ثيَى خ

 ..دةيبةن  ى ئةو كاروكردةوانةى كةؤزةخة بةهؤجيَطةيان ئاطرى دشويَن  و
 ضار سةرى غةفَلةت

 : بوون زانني و شارةزا (
قورئان  ،زياتر لةخوا دةترسن  ،دةناسن  ديارة ئةوانةى كة زانني  و زانستيان زياترةو باشرت خوا     

ينا أمنة   )شة دةَليَت يهةروةها خاتوو عائ (:فاطر( )ِإنََّما َيْخَشن اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء) دةفةرمويَت 
يا أمة حممند واهلِل لنو تعلمنون مناأعلُم      ،ُه ْن َيْزني عبَدُه أو تزنَي َأَمت احممد واهلِل ماِمن َأَحٍد أْغَيُر ِمن اهلِل

ئةى ئوممةتى حممةد  : واتة ( /  / فتح البارى / صحيح البخارى ()لَضِحكُتم قلياًل ولبكيتم كثريًا 
ييةا  ى هةبيَت بةرامبةر بةوةى كةة عةبةديَبى ثيةاو يةان ذن ز    (غرية)بةخوا كةس نية بةهيَيدةى خوا 

ر ؤززىَ ثيَدةكةةنني و ئيجةا   ؤمن  دةيزامن تدةزانن كةئةى ئوممةتى حممد بةخوا  ئةطةر ئةوة  ،ببات 
 .تان ؤحاَلى خ ؤدةطريان  ب



  

 : يادةوةرى بةردةوام و ترسان لةسزاى خوا (
االشقن ، الَِّذإ َيْصَلن  ويتجنبها ،َسَيذَّكَُّر َمْن َيْخَشن، َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى) : قورئان دةفةرمويَت 

لةسةةر يادخسةتيةوةى ئةةو كةسةانة بةةردةوام بةة ئةطةةر        ؤت: واتةة   (:األعلنن ( )النَّاَر اْلُكْبنَرى 
دَلةدا بيَةت    ترسةى خةواى لةة    بيَطومان ئةوكةسةى كةة  ،يان ؤذطارى كردن سوودى هةبيَت بؤئام

 ،ادةوةرى وةرناطريَةت   ى لةيَ دوور دةطريَةت و ية   ؤخراثرتين كةس خة .. ياداوةرى وةردةطريَت 
 .. ئةوةى دةضيَتة ناو ئاطرة  طةورةكةوة و دةسوتيَت تيايدا 

 :ى دا ؤنويَي كردن لةكاتى خ( 
ية ئةوةندة طرنطى ؤشيارى و غافلَ نةبوون بؤه ؤكاريَبى طرنطة بؤذى ثيَيج جار هؤديارة نويَي رِ     

الء الصنلوات  ؤَمن حافظ علنن هن  ): فةرمويَت لةم بارةيةوة  دة(خ.د)ثيَغةمبةر  ،ثيَدراوة لةئيسالمدا 
هةركةس نويَةية فةةرزةكان   :واتة  / سلسلة االلبانن الصحيحة (املكتوبات   ُيكَتْب ِمن الغافلني

 .زومرةى غافآلن نانوسريَت  ياندا جىَ بةجيَيان ببات  لةؤبثاريَزىَ و لةكاتى خ
بيانوويةكى مةشروع بيفةوتيَيىَ لةغافآلن  ى هةية و ئةوةى بةبىَؤنويَيى جومجةش طرنطى تايبةتى خ

ت ُمعاَعْن وَدعهم اجُل لينتهَينَّ اقوام)دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت ر دةنرىَ بةدَليا وؤب دةكرىَ ومحسا
 . (وِبهم ثمَّ ليكوننَّ من الغافلنيأو لَيْخِتمنَّ اهلل علن قل

دةفةرمويَت (خ.د)دراوة حةرزةت رى ثيَؤشيارى يةو طرنطى زؤشةو نويَييش بةهةمان شيَوة مايةى ه
  / صحيح اآللبانن (َمن قام بعشر أياٍت   ُيكتب من الغافلني )

 ..كان نانوسريَت َويَيىَ لةشةو نويَيدا لةغافَلةكىَ شةو هةستىَ و دةئايةت : واتة 
 : ثاريَزكارى ( 
ةى ثاريَزكةارن كاتيَةك   ضةونبة ئةوانة   ،يةكيَبى تر لةضارةسةرةكانى غةفَلةت  ثاريَزكارى يةة       

ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطناِئٌف  ) : شيار دةبيةوةو ناخةَلةتيَن ؤزوو ه ،شةيتان ليَيان نزيك دةبيةوة 
  (:ألعراف( )ِمَن الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن

رةو خةةياَليَك لةاليةةن شةةيتانةوة تووشةيان     بةرِاستى ئةوانةى  كة ثاريَزكارن كاتيَك خةتةة : واتة 
 .خيَرا بيَدار دةبيةوةو بةرضاويان رِوون دةبيَت و غافلَ نابن و بةشةيتان ناخةَلةتيَن  ،دةبيَت 

 :يادى خوا (
كردوونةى و  (خ.د)يادى خوا كردن بةقورئان خويَيدن و ئةةو يةادو زيبرانةةى كةة حةةزرةت            

قورئةان   ،شيارى بةةردةوام و غافةلَ نةةبوون    ؤه ؤطرنطن بر ؤيَبى زكارؤثيَداوين بيبةين ه فةرمانى



  

ُدوَن اْلَجْهنِر  ؤِخيَفنًة  واْذُكْر َربََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّعًا و) : و موسَلمانان دةفةرمويَت (خ.د)بةحةزرةت 
يةادى ثةةروةردطارت ببةة    :  واتة (:ألعرافا( )ال َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنَيواْلآَصاِل وِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ 

لةبةةيانيان  (لةنيَوان ضثةو ئاشبرادا )بىَ دةنط بةرزكردنةوة  ،ت دا بةالاَلنةوةو ترسةوة ؤلةدَلى خ
 ..و دةمةو ئيَواراندا و لةبيَئاطايان مةبة 

وآُمُركم أْن تذكروا اهلل تعاا فإن مثنل ذلنك كمثنل    )دةفةرمويَت (خ.د)لة فةرموودةيةكدا حةزرةت 
صن حصني فأحرز نفسه مننهم كنذلك العبند ال    العدو يف أثره سراعًا حتن إذا أتن علن ُحرجل خرج 

     .ئيمام ئةمحةد (حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهلل تعاا 
منوونةةى ئةةوةش وةك ئةوةيةة كةة ثياويَةك دوذمةن        ،فةرمانتان ثيَدةدةم كةيادى خوا ببةن : واتة 

ى تيةا حةشةار بةدات و رِزطةارى بيَةت      ؤة قةآليةةكى ضةاك و خة   بةدوايةوة بيَت و رِاببات تادةطات
 .. ى ناثاريَزىَ لةشةيتان مةطةر بةيادى خوا ؤظيَك خؤبةهةمان شيَوةش مر ،لةدوذميةكانى 

 ذطارى ثياوباشان ؤئام
شةيارى  و طةرِانةةوةى   ؤتاببية مايةةى ه  ،ذطارى دةكةن ؤباشان ئامبةردةوام بانطخوازان وثياو     

 .. اهو تاوان و غافَلى خةَلبى لةطون
ئةةرىَ طةوىَ نةاطرن     : ئةى ئةهلى داةشةة  )ذيَك لةسةر مييبةرى داةشة فةرمووى ؤئةبو درداء رِ

دةكردةوةو بيياى ضاكيان دةكةرد   ؤريان كؤتان زؤزتان ؟ بةراستى ئةوانةى ثيَش خؤلةبرايةكى دَلس
ن بةووة قةبرسةان و هيواكانيشةيان    بيياكانيةا  ،كردنةوةيان نةماو  ؤجا ك ،ريان هةبوو ؤهيواى ز ،و 

 (..نةهاتةدى 
 : سىَ شت دةمهيَييَتة طريان : جاريَبى تريش فةرمووى 

 .. بةدواى دنيادا رِادةكاو مردنيش وا بةدوايةوة   كةسيَك كة -ا  
 .. كردووة يان نا خواى رِازى  ؤةنىَ و نازانىَ ئاخثيَدةك كةسيَك كة بةقاقا-ب
 !! غافلَ  نية  ليَىش كةسيَبيش كةغافَلةو خوا -ج

 برا بةرِاسةتى : ضى دةتبييني ضاو بةطريانى ؟ لةوةآلما وتى ؤب: يان وت (مرثد)بةيةزيدى كورِى      
بةةخوا ئةطةةر ثةةاانى     ،زةخ دا بةنةدم دةكةات   ؤخوا ثةاانى داومةتىَ ئةطةر بىَ طويَى ببةم لةة د 

 ! دامب يفةرمانبةر م نةطرم  و هةردةم لةؤهةمش بوو جىَ بةخ ،بدامايةتىَ لةحةماميَك دا بةندم ببات 
كةوان ئةوانةةى كةةجوان بةوون و     :  ئةبوبةكرى صدية يش خوا ليَى رازى بيَت دةيفةةرموو       

شبى مةةزنيان كةردو ضةواردةوريان كةرد     ؤبيياو ك بةطةجنيانةوة دةنازين ؟ كوان ئةو ثاشايانةى كة



  

ييان بةدةسةت دةهيَيةا ؟ دةورو زةمانيةان    بةشوراى قايم ؟  كوان ئةوانةى لةجةنطةكاندا سةةركةوت 
دةسةت   ،خيَرا كةن ، دةست و بردكةن  ،كةن خيَرا ،رِدا ؤلةتاريباييةكانى ط ا و ئيَستا واندررِؤط

 ( عبدالرمحان عبدالقادر املعلمي/ الغفلة ()سةرفرازى دنياو قيامةت ؤب) ،و بردكةن 
 غافَل كردنى موسَلمانان ؤثيالنى دوذمنان ب

 ؤن و نويَدا ثيالنى بةردةواميان هةيةةو شةةيتانةكانيان هانيةان دةدةن بة    ؤك انى ئيسالم لةدوذمي     
يةةكرتى تيةي    ،واتة شةيتانانى ئييس و جني يةك دةكةون و  ،دذايةتى هةمش و رِاستيدا  بةردةوامى لة
َياِطنَي َعَلنن اْلَكناِفِريَن   َأَلْم َتَر َأنَّنا َأْرَسنْلَنا الشَّن   ): هةروةك قورئان دةفةرمويَت  ،برِواداران  دةكةن لة

ن ؤئايا نابيييت بةرِاستى ئيَمةة ضة  : واتة .  (:مريم( )َفال َتْعَجْل َعَلْيِهْم ِإنََّما َنُعدُّ َلُهْم َعّدًا ،زُُّهْم َأّزًاؤَت
تاوان و طونةاهو خراثةة و ثةيالن     ؤبةطةرمى هانيان دةدةن ب ،شةيتانةكان دةنيَريية سةر خوانةناسان 

ضةونبة بيَطومةان ئيَمةة بةةوردى هةرهةةموو كةارو        ،ثةلةةيان ََ مةكةة   (خ.د)ئةةى حممةد    ،دانان 
 ..مار دةكةين ؤذمارة ت كردةوةيان بة

ِعْننَد اللَّنِه َمْكنُرُهْم    وَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم و)خراثةكاران ثيالنىَ دادةنيَن شاخ لةبن ديَييَت .. بةَلىَ      
( و اْنِتَقنام اللَّنَه َعِزينٌز ذ   ْعِدِه ُرُسنَلُه ِإنَّ وَفال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف  ،ِمْنُه اْلِجَباُل ِإْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَلو
 ،ريان كةرد  ؤفيَلَ وفرِى ز ،يان طيَرِا ؤبيَطومان خوانةناسان ثيالن و تةَلةكةى خ: واتة ( :ابراهيم)

هةرضةند ثيالن و  ،ياندا دةشبيَتةوة ؤبةسةرخ بةآلم هةموو ثيالن و فيََليان الى خوا ئاشبراو ديارةو
خةواى طةةورة   ((خ.د)ئةةى حممةد   )وا حسةاب مةكةة    ،كةواتة .. فيََليان كيَوةكانيش لةبن بهيَييَت 

ضونبة بةرِاسةتى خةوا    ،ثيَغةمبةران ناباتة سةر بةسةر خسنت و لةناو بردنى كافران  ؤى بؤبةَليَيى خ
 ..اران َلةية لة ستةمبؤباآلدةستة و خاوةنى ت

غافةلَ كردنةى    ؤذ ئةدةنة دةم يةك و بةردةوام لةهةوَلدان ئةمةش بة ؤدوذميان شةوو رِ.. بةَلآ      
َقناَل الَّنِذيَن   و: ) نئةوةتةة لةخشةتة براوةكةان لةقيامةتةدا دةَلةيَ      ، ةموسَلمانان و لةخشةتة بردنيانة  

َأَسنرُّوا  ؤَنْجَعَل َلُه َأْننَدادًا  وَهاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأْن َنْكُفَر ِباللَِّه النَّواْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل 
 (َجَعْلَنا اْلَأْغالَل ِفي َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل ُيْجنَزْوَن ِإلَّنا َمنا َكناُنوا َيْعَمُلنونَ     والنََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلَعَذاَب 

وانيةة بةةَلبو    ،نةا  : ردارو دةسةةآلتدارةكان  ؤوو ذيَردةستةكان وتيان بةزخةَلةتا: واتة ( :سةبأ)
 ،فةرمانتان ثيَدةداين برِوامان بةةخوا نةةبيَت    ذى بةردةوامتان بوو كةؤثيالن و نةخشةى شةوانة و رِ

بةتايبةةتى   ،ثاشان هةةمووان ثةشةيمانى لةةدلَ و دةروونيانةدا دةشةارنةوة       ،برِيار بدةين  ؤهاوةَلى ب



  

ت و زجنةريى ئاطرييمةان كةردة    ؤئيَمةةش ضةةندةها كة    ،يان ئامادةيةة  ؤَلةيان بييى بؤك سزاو تكاتيَ
 ! ئايا ثاداشت دةدريَيةوة جطة بةوةى كة دةيانبرد ؟ ،طةردنى ئةوانةوة كة بىَ برِوابوون 

دوذميانى هةمش و رِاستى طةرمن لةسةةر دوذميايةةتى و لةسةةر كةث كردنةى دةنطةى       .. بةَََ      
 ،ئةم مةبةستةش ثارة بةليَشاو خةرج دةكةرىَ و تواناكةان بةطةةرِ دةخةريَن     ؤب ،ئيسالمةتى زوآلَلى 
سةةرقالَ كردنةى خةةَلبى بةتايبةةتى     ؤب ،ذ لةكاردان ؤربةى كةناَلة فةزايي يةكان شةوو رِؤئةوةتة ز

 ،ةذياندا دانى تةمةن و بىَ بةرنامةيي لؤطةنج و الوةكان تاخةوو خةياَليان ببيَت بةئارةزوات و بةفريِ
جاهةروةك سيحرو جادوويان ليَببةن غافلَ دةبن و هةوَلى دةوىَ تا بةئاطابيَيةوة و سيحرةكة بةةتالَ  

ئةوة ضيتانة : واتة ثيَيان بَلىَ   (منون ؤامل()فأنن ُتسَحرون: قل )قورئان ثيَيان دةفةرمويَت .. بيَتةوة 
 !  سحروجادوتان ليَبراوة ؟

ةت بةةرزان  مردنةوةى سيحرى دوذميان و لةبةرئةوةى كة باسبردنى هيمبةتالَ ك ؤجائيَمةش ب     
خوا  ؤشيارو بؤضةند منوونةيةكى كةسانى ه ،دا ضوونةوة ؤشيارى و بةخؤو خواناسان دةبية مايةى ه

 :سوَلحاو باس دةكةين 
ئةم زاناية سةوودى لةتةمةةنى وةرطةرت و تةوانى دووسةةدو ثةةجنا ثةةِراو         : ئينب سينا/ يةكةم 

شةى  ؤيَت و يةكةم كةسة كةباسى ثيس بوونى هةواى كردووة و يةكةةم كةسةة كةباسةى نةخ   بيوس
يةةكى فةرِةنسةيش دا   ؤلةزانب ،و (ئةةمريى ثزيشةبان   )ى دةَليَةت  يَة سيلى كةردووة و ، ئةةوروثا ث  

 . كردووة  ؤثةيبةريان ب
يةوة فيَر بةووم  ليَ ،كردو (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)ر سوودم لةئايةتى  ؤمن ز: ئيب سييا دةَليَت 

ر ؤدا ز(وسنط )بةطةرِان بةةدواى   ،يشى هةية  (وسط)كة هةموو شتىَ ئةمسةروئةو سةريَبى هةيةو 
دوورِكةات نويَةيم دةكةردو دوعةام      ،ئةجنامى باشم بةدةست هيَياو ئةطةر شتيَبم ََ عاسةى ببوايةة   

كةة   ،(خ.د) (مصنطفن  )ئةى ئةو خوايةةى كةةميت كةردووة بةئوممةةتى     : دةكرد تيايدا و دةمووت 
 .. هيدايةمت بدة  ،و ميانةرِةوة (وسط)ئوممةتى 
ئةم زانايةةش هةرلةمياَليةةوة قورئةانى لةبةةر كةردو كةة         :باس كةوِرى فرينةاس   ةع/ دوو م 

يامعشر اجلن واالنس إن استطعتم أن تنُفنُذوا ِمنن أقطنار    )ر وةستا لةخزمةتى ئايةتى ؤز ،طةورة بوو 
كةس ئةم ئايةتةى : داو ثرسيارى كرد (الرمحان () ُفُذون إال بسلطان السماوات واالرض فانفذوا الَتْن

.. من ئةمةوىَ يةكةم كةس مب كةئةمة بهيَيمةةدى  : وتى  ،كةس شك نابةين :  هيَياوةتةدى ؟؟وتيان 
ى ؤفرِييةى ئةادةميزادو لةسةةر خة     ؤكاريَةك بة  ؤزييةةوةى ه ؤد ؤكةوتة بريكردنةةوة و هةوَلةدان بة   



  

ى ؤخة  ؤكردةوة و لةبةرزاييةكةوة وةستاو ثةرِو باَلى بؤى ك(قرطبه)خةَلبى  ذيَكؤرِ.. تاقيبردةوة 
 ...ئيَوة شايةمت بن لةقيامةتدا كةهةوَلم داوة ئةو ئايةتة بهيَيمةدى : ثآى وتن  ،دروست كردبوو 

بةةآلم تةا تةمةةنى     ،نةيتوانى بفرِيَةت و قاضةى شةبا     ،هةرضةند هةوَلةكةى سةركةوتوو نةبوو      
تالةة دواى   ،فرِييةى ئةادةميزاد    ؤى ذياو هةوَلةكةى بوو بةبةردى بياغةى بريكردنةةوة بة  هةشتا ساَل

كةة كةة بةئامسانةدا دةفرِيَةت و رِآى     ؤى زياتر ثةرة بةو كارة دراو ثاش ضةندةها سةدة ئةةوة فرِ ؤخ
 ! دوور نزيك دةكاتةوة 

دةيةوىَ رِوو سةوورى قيامةةت    ،و داهيَيةربيَت (مربدع)دةيةوىَ  ،بةرِاستى تيَطةيشتييَبى جوانة      
 ديارة خواى طةورةش هةوَلى خيَرى كةس بةزاية ،بدةن كة هةوَلى داوة  ؤبيَت و خةَلبى شايةتى ب

 ..نادات 
َقْد َخَلنْت  )ى دامةزراند و دةَليَت ئايةتى (علم االجتماع )ئةم زانايةش  :ئينب خلدون / سَىيةم 

ُهندًى  وَهنَذا َبَيناٌن ِللنَّناِس     ،َعاِقَبنُة اْلُمَكنذِِّبنيَ   َأْرِض َفاْنُظُروا َكْينَف َكنانَ  ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوا ِفي اْل
ى ببةةم و ئةةم زانسةتة     بةجىَيَكةهةولَ بدةم ج ،واى ليَبردم  (:آل عمران( )َمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقنَيو

 ..دامبةزريَيم 
 :حممد الفاتح / ضوار م 

دةكةات سةوثايةكى    قسنطنطينيه ى دابوو كةئةو سوثايةى فةةحتى  هةرزوو هةواَل(خ.د)حةزرةت      
كة موسةَلمانان   ئةمةش واى كرد.. ش دةبيَت ؤضاكةو ئةمريةكةشى ئةمرييَبى ضاكةو خوا ليَيان خ

تةنانةت ئةبو ئةةيوبى   ،درا  ؤلةهةشت سةد ساَلدا دةجار هةوَلى ب ،ضةند جار هةوَلى طرتيى بدةن 
سةرةجنام ئةبو ئةيوب  ،ضةند ساَليَك دا  ؤكة دةورى ئةو شارةيان ب دابوو(يزيد)ئةنصارى لةسوثاى 

 ؤليَيان ثرسى ب ،ش كةوت و وةسيةتى كرد كة تاكوىَ نزيك بوونةوة لةقةآلكة لةويَدا بيييَين ؤنةخ
طةيشتمةوة من (خ.د)ئةوةى كة بة ثيَغةمبةر  ؤب: فةرمووى   ،حةزدةكةى لةنزيك قةآلكة بييَيريَيت 

 ..فةحتى دةكةن  مب لةقةآلكةوة و سابةَلبو لةطةلَ ئةو سوثايةدا حةشر ببريَم كةنزيبرتين كةس 
طرتيى ئاسان نةبوو ضونبة دووالى ئاوبوو وة ثيَةيج سةةد كةشةتى جةةنطى ثاسةةوانيان      قسطنطينيه 

باشرتين  ،ئةطةر هةموو دنيا وآلتيَك بيَت : ن وتبووى ؤناثلي ،ر طرنط بوو ؤشويَيةكةى ز.. دةكرد 
 . ية  (قسطنطينيه)ى ؤت بثايتةخ

من وادةزامن :  ى وت يَستاكةى ثؤمام ،ثيَيج زمانى دةزانى  ،حممد فاتح هةر لةمياَليةوة بليمةت بوو 
 .. دةكةى قسطنطينيه ئةو ئةمريةيت كةفةحتى  ؤت



  

 .. لةبيست و سىَ ساَليدا باوكى مردو ئةم بوو بةخةليفة 
 :  ؤناكرىَ وتيان لةبةرسىَ ه فةتح قسطنطينيهى ضىية ؤلةشارةزايانى ثرسى ه

ئةوان لةقةآلى قايم دان و ئةو سوثايةى كةدةضيَت لةدةشتيَبى كاكى بةكاكى رِووت دا ناتوانىَ ( 
 . ى بطرىَ و ناتوانرىَ بةئاسانيش قةآل دروست ببريَت ؤخ
 ..ثى قورس نةبىَ كارى تيَياكريَت ؤقةآلكانيان بةرزةو بةت(
 ..داناوة كة لةدةورى قةآلكةيةو كةشتى ناتوانىَ ثيا برِوات  زجنريى ئاسييان لةو ئاوةدا(
سةاَليَك كةوتةة كةارو لةسةىَ مانطةدا      ()ةتى مةردانةى حممد فاتح كةتةمةةنى طةيشةتبووة   مهيم

 ؤبة .. ثيَش ئةوةى زستان بيَت بةسةةرياندا   ،مةكان دروست كرد ؤقةاَليةكيان بةرامبةر قةالكانى رِ
مةةكان  بةنةدةو   ؤمةجةةرِى هةيةة لةةالى رِ   يان زانايةكى شةارةزاى  قورسيش وت ثىؤدروستبردنى ت

 ..ئاسانة ئازادى دةكةين و دةيفرِيَيني :وتى  ،كارةكةش بةو دةكريَت 
سى بليمةت و ئازاى ناردو توانيان ئةو زاناية لةبةنداانةدا دةرببةةن وبيفةرِيَين و    ئةوةبوو  كة     

دروستبردن تةا بطاتةة قةةالكان و     ؤثى قورسى بؤزانايةش تئةو .. الى سوَلتان حممد فاتح ؤبيهيَين ب
 ..يَبيش  سةد كةسى بةدةورا بوو (ثؤت)هةر 
درةختى ئةو ناوةى برِيةوةو ضةةورى كةردن و    ،رِزطار بوون لةزجنريةكانى ناو ئاوةكة  ؤئيجا ب     

تةرةوة لةثشةت   لَ و شةاخدا لةاليةةكى   ؤحةفتا كةشتى بةسةر ئةو دارانةدا رِاكيَشا بةناو دةشت ود
 ..زجنريةكانةوة خستييةوة ناو ئاوةكة 

ئةم كارةشى لةيةك شةودا جىَ بةجىَ كةردو بةةيانى زوو لةةناكاو ثةةالمارى كةشةتى يةةكانى            
 ..ربةيانى سوتاند ؤدوذميى داو ز

حةةز دةكةةن   : ثيَى دةوتةن   ،ر هانى سةربازةكانى دةداو ورةى بةرزدةكردنةوة ؤز(حممد فاتح)     
ئةمشةةو   ،ر سةآلوات بدةن لةسةر طيانى ئةةو زاتةة   ؤئةمشةو ز ،(خ.د)ةوتةى حةزرةت بن شويَيب

 .. ديَييية دى (خ.د)فةرموودةيةكى حةزرةت 
يشنت يةكى دوورِكات نويَي ببةن و دوعا ببةن خةوا  ؤئيجا داواى ليَبردن كةئةو شةوة ثيَش رِ     

 ..ئاسان ببات  ؤكارةكةيان ب
 : من بةدووشت سةركةومت :  ئةوةى كةسةركةوت وتى ثاش (حممد الفاتح )     
 .دَليَبى رِةقم هةية  وةك بةرد نةرم نابىَ هةتا ئةوةى دةمةوىَ جىَ بةجىَ ى دةكةم (
 .. دووضاوى فرميَسك رِيَيم هةية كة لةترسى خوا ئةسرين دةرِيَيىَ (



  

 ،ضةى سةةرى نةةطرت    هي ،ضةةند جةار دوذميةان ثيالنةى كوشةتييان دانةا        ،ئةم ثيةاوة مةزنةة       
كةةم كةةم ذةهةرى     ،ى لةسوَلتان نزيك كردةوةو ثزيشبى تايبةتى بةوو  ؤتاثزيشبيَبيان نارد كة خ

وآلتةكانى دةرةوة و ميدةى دانىَ  ؤئيجا نامةى نارد ب ،ر بوو بةوة شةهيد بوو ؤئةداية تا لة لةشيا ز
ى دآلن دا بةدريَةيى باسةم   هةةروةك لةبةةهار  (.. )ى بةرزة فرِى ئيسالم مةرد  ؤهةَل)و  تيا نووسى 

 (  عمرو خالد /  صناع احلياة بةرنامةى(.. )كردووة 
 وانةيةك لةمَيروولةو  

هةزاريَبيان بةيةكةةوة دةذيةن و   ()كة  ،ريَك ميَرولة هةن ؤن دا جؤلةدارستانةكانى ئةماز      
 ..ىَ وةستان ر بةضاكى و بةبؤى هةَلدةستىَ زؤوة و هةركةسةو بةكارى خدكارةكانيان دابةشبر

ن بةسةةةر ؤهةنةةديَبيان دةرِ،هةنةةديَبيان رِيَطةةا دةكةنةةةوة و ثةةاكى دةكةنةةةوة بةبةةةردةوام         
وة كة بةدةميانةوةيةوةو بةةمادةى  ؤى دوو ضةقؤدرةختةكاندا سةردةكةون و ثارضة طةال دةبرِن بةه

 ..شراوة ؤداث(زنك)
دو يهيَييَت وةك ئةوة واية كةسيَك دووسةة ئةو ثارضة طةآليةى كة هةَلى دةطرىَ و بةخيَرايي دة     

مةتر بةرِوات لةدةقيقةيةكةدا ئةطةةر بةةراوردى      ؤبةخيَرايي ثيَيج كيلَلةوة بيَت وؤى بةكؤثةجنا كيل
 . ظدا ؤببةين لةطةلَ مر

ية  هةر ثارضة طةآليةك كة هةَلى دةطةرن ميَرولةيةةكى   ؤن بؤريَك هةنط ئةم ميَروالنة دةخؤج     
وة بةرطرى ببات لةو ميَروولةيةةى كةة طةاَلكةةى    ؤكة ئةطةر هةنطة كة نزيك بئةوةى  ؤثيَوةية ب

 .. هةَلطرتووة 
يان كة لةثيَيج مةترةوة تاهةشت مةتر ؤمةملةكةتةكةى خ ؤئةو طةآليانة كة دةبرِن دةيهيَييةوة ب     

ك ر رِيَةةك و ثيَةة ؤدةبيَةةت و ذوورى تايبةةةت و رِآى تايبةةةتى تيايةةةو بةشةةيَوةيةكى ئةنةةدازةيي ز   
 ..  دروستبراوة

لةدةميةوة دةردةدات و طةآلكانى ( يوتيك باانتي)ى (مضاداتن)هةندىَ لةميَروولةى تر ماددةى      
 ..شى بآلو بباتةوةو ذيانيان ليَتيَك بدات ؤكو بةكرتياى ثيَوة بيَت  و نةخنةوة ،ك دةكاتةوة ثاثىَ 
ى ََ دروسةت ببةىَ و   ( تفطرينا ) ةرِووكئةوةى  ؤكان ورد دةكةن بئيجا هةنديَبى تريان طةال     

هةندىَ ميَروولةى  ،ثا اوةى طةالكانيش  كة سووديان نية  ..ن ؤة دةخ(تفطريا)ثاشان ئةمان ئةو 
 .تر فرِآى دةدةنة دةرةوة



  

نزيةك ببيَتةةوة    ؤميَروولةى تريش هةن كاريان ثاسةوانى مةملةكةتةكةيةو ئةطةةر شةتيَبى نةام        
 ليَدةطرن و وازى ََ ناهيَين و دةمى ََ بةرنادةن ئةطةةر تيةاش بضةن كةة     ثةالمارى دةدةن و طازى

 ..  ئةمةش ئةو ثةرِى طيانفيدايي ية 
ةتةى  رتفي النةية بةة ؤجائةو وانةيةى لةم ميَروالنةوة وةرى دةطرين  ئةوةية ئةم طيانلةبةرة بضةب      
كانيان دابةةش ببةةن و زالَ   كارة اةوة بةيةكةوة بيين و ئاورؤى وا دروست بووة كةئةو ذمارة زؤخ

ر اليةةنى تةرى ذيةانى    ؤطوجنانةدن لةةز   ؤجابةرِاستى ثيَبةةوة ذيةان و خة   .. يي دا ؤخؤبب بةسةر خ
ى بطةةوجنيَيىَ لةطةةةلَ هاوبريةكانيةةداو ؤيةةة هةةةمش وايةةة بةةرِواداريش خةةؤب،طيانلةبةرانةةدا دةيبيةةيني 

ان نةتوانن زةفةرى ثةىَ بةةرن و   تاشةيتان و شوييبةوتوانى شةيت ،بةكارةكانيان يةكرتى تةواو ببةن 
 ..بةرةو غةفَلةتى بةرن 

لةسةيانةوة زيةاتر   وشةيتان لةيةكيَبةوة نزيبةو لةدوانةةوة دوورتةرة   : فةرموويةتى (خ.د)حةزرةت 
بةرِوادارى  : واتة (لفؤلف الخري فيمن ال يألف والُيؤمن يألف وُيؤامل): هةروةها فةرموويةتى  ،دوورة

خةَلبيداو خيَر لةوةدانية كةة دوورةثةةريَزةو    ةيوةندى دةبةستىَ لةطةلَى دةطوجنيَيىَ و ثؤرِاست خ
 ..نةطوجناوة و لةطةلَ خةَلبدا دةرنابات 

 (ئارا / االعجاز فن النملةبالذكراوى  ؤفليمى د –اقرأ / روعة اخللة  بةرنامةى)
 وتة  دوا

اللنهم  )بَلةيَني   و ببةةين بادوعا (خ.د)تايي ئةم طةشتة ئيمانى يةدا وةرن هةروةك حةزرةت ؤلةك     
 ،والعيلنة والذلنة واملسنكنة     ،والقسوة والغفلنة   ،والُبخِل واَلَرم  ،إني أعوذ بك من العجز والكسل 

وأعوذ بك من الصمم  ،والنفاق و السمعة والرياء والفسوق و الشقاق ،الفقر والكفر وأعوذ بك من 
لةدَليَبى  دوعايةك كة. الطربانن يف الصغري رواه  (واجلذام والربص وسئ االسقام  ،والبكم واجلنون 

ن ضةونبة دوعةاى غةافالَ    ،ى ليَمان وةرطريَت ؤهوشيارةوة بيَت سابةَلبو خواى طةورة بةرةمحى خ
 .  االلبانن السلسلة الصحيحة ( الُيقبل الدعاء من قلب غافل اله )بستيَك بةرزنابيَتةوة 

 سةرضاوةكان  
 ر املعلمنعبدالرمحان عبدالقاد/الغفلة -
 حممد عيسن داود/يهود مسخهم اهلل قردة وخنازير /القنبلة-
 نشوة العلوانن/ احليل الشرعية بني احلظر واالباحة -
عمرو خالد/صناع احلياة /بةرنامةى -
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 دةنطى نةرمي ثيَى ئاو
 رىَةى دةطؤي خةاو  ريَةكاتىَ ئ

 بطريَ ى ََ رِيَ ىَرِةنطة بةرد
 ى ببريَؤئةويش هيَميانة ئةطةر ب

 :ي الئةداو بةزمانى حالَ دةَلىَؤخ
 (عليبم ال نبتغي اجلاهلني سالم)

 رىَةةديسانةوة ملى رِىَ دةط
 ئةطةر بةربةستيَبى طةورةترى هاتة رِىَ

 رىَةيدا دةطؤةخةةك دان بةةوةو ماوةيةثةنط دةخوات
 ىَزالَ دةبو بةسةر بةربةستا بىَ دة ؤتواناكانى كتا 
 ر جاريش ئةوةى رِيَ بطرىَ و ببةويَتة ملمالنيَؤز

 اى دةماَليَئاو ئةوةندة بةهيَزة رِ
 هةندىَ جاريش كةف ئامسانى ََ دةطرىَ

 ئةوةى ناحاَلى و نةفام بيَ وادةزانىَ
 تر رووى جواني ئاو نابييريَىَ جار

 كةضى هيَيدةى ثيَياضيَ 
 كةف الدةضىَ

 ، ئةوةى دةميَييَتةوة ئاوة
   ذيانةوةو خيَرو بيَرة

 دةفةرموىَقورئان  كة هةروةك 
 ..(أما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض، كذلك يضرب اهلل األمثالفأما الزبد فيذهب ُجفاءًا و)
 
 



  

 ثَيشةكى
خةواى ثةةروةردطارى جيهةان و دروودوسةةالم لةسةةر طيةانى        ؤسوثاس و ستايشى بيَ ثايان ب     

 ..سةردارى ثيَغةمبةران و يارو ياوةران و شويَن كةوتوان 
 طرانى، كةة ؤيةةوة ديَتةةوة بةرديةدةي هة    انمةَلىَ باس و خواسةى ئيم ؤئةم جارةش بةك(ذيانةوة)     

شيايى ئةم ضةند ئايةتةدا ؤلةذيَر رِوتةوةرةكةشى بريتيية لة باسى برِوادارى رِاست و دروست و تةوا
 ُقُلوِبُكْم َنا وَلمَّا َيْدُخِل اإلمياُن يفِمنوا ولِكْن ُقولوا أْسَلْمؤَقاَلِت األْعَراُب آمنَّا ُقْل َلم ُت:) كة دةفةرمويَت

 (: احلجرات( )ْن ُتِطيُعوا اللَّه وَرُسوَلُه ال َيلتُكم ِمْن أعماِلُكْم َشيَئًا إنَّ اللَّه َغُفوٌر َرِحيٌموإ
نةخيَر، باوةرِتان : باوةرِمان هيَياوة، ثيَيان بَليَ : هةنديَك لة بيابان نشيية عةرةبةكان وتيان : واتة     

تة نةاو دَلةكانتانةةوةو تيايةدا    ؤمان بووين، هيَشتا باوةرِ نةضبةناضارى موسوَل: نةهيَياوة، بةاَلم بَليَن 
ئةطةر بةرِاستى ئيَوة طويَرِايةَلى فةرمانى خواو ثيَغةمبةر بب، ئةوا خواى طةةورة   ؤ، خ جيَطري نةبووة

 .شبووي ميهرةبانةؤلة ثاداشتى ضاكةكانتان هي  كةم ناكاتةوة، ضونبة بةراِستى خوا ليَخ
ِمُنون الَّنذيَن آَمُننوا   ؤإنَّما اْلُم] تة سةرباسى برِوادارى رِاست و دروست و تةواوئييجا قورئان ديَ     
 [أنُفِسنِهم يف َسنبيِل اهلِل ُأولِئنَك هًُنُم الصَّناِدُقون      وَجاَهنُدوا بنَأْمواِلِهم   وَرُسوِله ُثنمَّ َلنْم َيرتناُبوا    وباهلِل 
ة باوةرِيةان بةةخواو ثيَغةمبةرةكةةي    بيَطومان برِوادارانةى رِاسةت ئةوانةةن كة    : ةوات( :احلجرات)

شةاون  ؤيان و سةروماَليشةيانةوة تيَب ؤهيَياوةو ثاشان نةكةوتونةتة هي  طومان و دوودَليةكةوة، بةخ
 .لةثيَياو ئاييى خوادا، تةنها ئائةوانة رِاسنت

ما يف األرِض واللَُّه ِبُكلِّ شٍئ و ُقْل أُتَعلُِّموَن اللَّه ِبِديِنُكم واللَُّه َيْعَلُم ما يف السَّماواِت] ئيجا دةفةرمويَت
تةان  ؤئايا ئيَوة خةواى طةةورة لةةئاييى خ   : ثيَيان بَلىَ (خ.د)ئةى حممد : ةوات (:احلجرات[ )َعلِيْم 

خوا ئاطةادارو زانايةة   ( ئيَوة قسة ببةن يان نةيبةن)ئاطادار دةكةن و دةَليَن برِوادارين، لةحاَليَبدا 
 !ا هةية، خوا بةهةموو شتيَك زاناو ئاطادارة؟بةهةرضى لة ئامسانةكان و زةويد

 : نة دةفةرمويَتؤئيجا كة خوا بةهةموو شت ئاطادارةو دةزانىَ ئيمان و برِواكةيان ض
ْم  ُكْننتُ َيُمنُّوَن َعَليَك أْن أسَلُموا ُقْل الَتُمنُّوا َعَليَّ إْسالَمُكْم َبِل اللَّه َيُمنُّ َعَليُكْم أْن َهَداُكْم لإلمَياِن إْن] 

ئةوانة : ةوات (:احلجرات[ )صادِقنْي ، إنَّ اهلَل َيْعَلُم َغيَب السَّماواِت واألرِض واهلُل َبِصرٌي ِبما َتعَمُلون
مةكةةن كةموسةوَلمان   دا ميةةمت بةسةةر  : وَلمان بوون، ثيَيان بَلىَدا كة موسؤميةت دةكةن بةسةر ت

ئيمةان و بةاوةرِ ئةطةةر ئيَةوة      ؤ، بةَلبو خوا ميةت دةكات بةسةر ئيَوةدا كة هيدايةتى داون بة بوون



  

 ، تانةدا، بةِراسةتى خةوا نهيَيةى و شةاراوةكانى ئامسةان و زةوى دةزانيَةت       كةةرِاست دةكةن لةئيمان
 ...هةروةها خوا بيياية بةهةموو ئةو كردةوانةى كة ئةجنامى دةدةن 

رة مسقاَلة زةرِةيةك و كةمرت لةوةشى ليَ وون نابيَةت لةةم طةردوونةة بةةر     خواى طةو: بةَلىَ      
فراوانةداو ئاطاى لة ئيمان و برِواى برِوادارانةو ئةشزانىَ كىَ بةرِووكةشى موسوَلمان بووةو ئيمانى 

يةى  و رِارِا دوودَلي،  و ية با هةولَ بدةين دلَ و دةروومنان بةضاكى ئيمان بضيَيىَؤ، جا ب دانةمةزراوة
واز ليَبهيَيني و ئيَمةش وةك عةرةبة دةشتةكية نةفامةكان ميةت نةكةين و، بزانني كةة خةوا خةاوةن    

 .ميةت و فةزَلة بةرامبةر بةئيَمةو هةردةم سوثاس طوزاربني
 تةواومةرجةكانى بِرواى 

 .برِوابوون بةخواو ثيَغةمبةرةكةى و نةبوونى طومان و دوودَلى -
 .ا بةسةرومالَشان لة رِيَي خوادؤتيَب -

ئةوانة رِاستة وازيان :لةبارةى ئةو برِوادارانةوة كة جيهاد ناكةن دةَليَت( إبن تيمية ) زاناى ثاية بةرز
َحتن التكون فتنًة ويكون )   نةهيَشتيى خراثة ؤشن بؤنني و تيَياك(جماهد)هيَياوة لةخراثةكردن، بةاَلم 

 (. ، ص ج)الفتاوى ( مة بةرنامةى خوا بيَتتاوةكو فيتية نةمييَنَ و هةموو بةرنا( الدين هلل
ت، وة لةئةةجنامى دووريتةة لةة    ؤلةغافَلبوونتةة لةة نةفسةى خة    : )يةش دةَليَةت  (إبةن قةيم  )هةروةها

شةو،كةضى فةةرمان نةادةى بةضةاكةو جَلةةوطريى     ؤخوا،كةدوور دةكةويَتةوة لةوةى خوا ثيَى ناخ
ن ثيَياكرىَ بةرامبةرت و نةاتوانن سةوود يةان    ناكةى لةخراثة، لةترسى خةَلبى كة لةرِاستيدا هيضيا

 ...اجلواب البافى ص( زيانت ثيَبطةيةنن مةطةر بةئيزنى خوا 
 انكارىرِؤط

يةةة، ثيَويسةةتى (ئةةريادة)رِين و ؤطةة ؤطةيشةةنت بةةةبرِواى تةةةواو ثيَويسةةتى بةةة خةة ؤهةوَلةةدان بةة     
 َلْم َيُك ُمَغيََّرًا ِنعَمنًة أْنَعَمهنا َعلنن َقنوٍم     ذِلَك بَأنَّ اهلَل:] رِانباريية لةذيانيدا، قورئان دةفةرمويَت ؤبةط

بيَطومان خوا هي  نازونيجمةةتيَبى  : واتة ( :األنفال[ )مسيٌع َعليٌم  اهللحتن ُيَغيُِّروا ما ِبَأْنُفسِهم وأنَّ 
رِن، بةرِاسةتى  ؤيان دةكريَةت نةةيط  ؤرِيوة كةبةخشيبيَتى بةهةر طةليَك، هةتا ئةوان ئةوةى بةخؤنةط
 ...اى طةورة بيسةرو زاناية خو

 ( :الرعد[ )َغيُِّر ما بقوٍم حتن ُيَغيَّروا ما ِبَأنُفِسِهْم إنَّ اهلل الُي:] يان دةفةرمويَت 
رِن و ئةةوةى فةةرمانيان   ؤيان نةطؤرِيَت، تا حاَلى خؤخى هي  طةليَك ناطؤبةرِاستى خوا بارود: واتة

ظةة ناتوانيَةت داهاتوويةةكى ثرشةيطدار و    ؤندووة كةمربةَلىَ ميَيووش ئةوةى سةملا..ثيَدراوة نةيبةن



  

و دةروونيان ضاك نةكةةن و   ظةكان دلَؤى بييات بييَت، تاوةكو مرؤخؤشارستانيَتييةكى ثيَشبةوتوو ب
 ...يانةوة دةست ثيَيةكةنؤلةخ
رِانباريش ثيَويستى بةجدديةت و بةرنامة رِيَيى هةيةةو ئييجةا لةطةةلَ بةةكارهيَيانى هةةموو      ؤط     
آل [ )كِِّلنَي ؤكَّل علن اهلِل إنَّ اهلَل ُيِحبُّ املَتؤفإذا َعَزمَت َفَت] كاريَبدا دةبيَت ثشت بةخوا ببةسيتَ ؤه

 ( ... : عمران 
لَ بدات، بةَلبو تووشى هةرضى بوو، يان هةةر جاريَةك كةةوت،    ؤئيجا لةم هةوَلةشدا نابيَت ك     

،  كابرايةك ئةسثيَبى ثريى دةبيَةت : دةَليَن ، ثيَبباتةوة و دةستت ى بتةكيَييَؤدةبيَت هةستيَتةوةو خ
ية دَلي ناية هةروا بةةجيَى بهيََلةىَ   ؤى دةر نايةتةوة، بؤدةكةويَتة ضاَليَبى قوَلةوةو هةرضى دةكات ب

لَ ببةةن بةسةةريا، دواى ئةةوةى    ؤبرسا مبرىَ، برِيار دةدات لةطةةلَ يةةك دوو برادةريةا كةة خة      لة
بةسةريا ثاش ماوةيةك هةرطويَيان لةةدةنطى ئةسةثةكة دةمةييَنَ اليةان سةةير      لَ دةكةن ؤبةخاكةناز خ
ى دةتةةكيَينَ و دةيباتةة ذيَةر    ؤئةو خة  ، لَ دةكةنة سةر ثشتىؤر دةكةن ضى ئةمان خيدةبيَت، كةسة
جائةمة ... وردة تا بةرز دةبيَتةوة و دوايى دةرى دةهيَييةوة، وردة  ى ثيَ بةرز دةكاتةوةؤثيَيةوة و خ
 ...ظيش هةروايةؤبةرِاستى لةالى مر و ذيرى ئةسثةكة بوو كة حيبمةت

 ِرانكارى لَيزانينى د وَي ؤط
وانا هةبوو مةشقى بة قوتابيةكانى دةكرد لةسةةر بانطةةواز كةردن، شةةش مةانط      تشيَخيَبى بة     

ريةدا سةةركةوتو   ؤتيبدا، خويَيدكاريَك كةلةبةرنامةةى تي كرى و سىَ مانط لةبوارى ثراؤلةبارى تي
بانطةةواز كةردن،    ؤطونديَبى دوور ب ؤوو ضاوةرِيَي سىَ مانطى بةرنامةى ثراكتيبى نةكردو ضوو بب

مةةَلىَ شةتى   ؤلةيةكةم هةيييدا ئيمامى مزطةوتةكة كة ثيةاويَبى نةشةارةزا بةوو، لةة وتارةكةيةدا ك     
ئةم  : )دةست خويَيدكارةكة هةستاو هاوارى كردرِاستيةوة، دةمو باسبرد كةناتةواو دوور بوون لة

، ئيمام بةرثةرضى دايةوة كة ئةم الوة (شتيان وايان نةوتووة (خ.د)زنةو نةخواو نةثيَغةمبةر ؤئيمامة در
 !!كافرةو شايةنى سزادانة 

نويَيكةران كةوتية ليَدانى الوةكة و هةموو طيانيان شةباند، ثاشةان خويَيدكارةكةة طةرِايةةوة الى     
 ؤت رِيَطام بدة منوونةيةكى ضاكت نيشةان بةدةم بة   شيَخ ثيَي و.  شيَخةكةى بةسةروضاوى شباوةوة

 ...بانطةواز كردن 
ذى هةييى داهاتوو بةيةكةوة ضوونةوة هةمان مزطةوت، بيييان ئيمةامى مزطةوتةكةة لةسةةر    ؤرِ     

: ، ثاش ئةوةى شيَخ طويَى لة وتارةكة طرت هةستاو وتى هةمان شيَوازى ثيَشوو وتارى دةخويَيدةوة



  

ان لةو كةسانةية كة بةبةهةشت شاد دةبن و هةركةسيَك بتوانيَت تاَليَةك مةوو   خةَلبيية ئيمامةكةت)
، خةَلبةكة هةر ئةوةندةى ئةوةيان بيست بةخيَرايى ثةةالمارى  (لةرِيشى بباتةوة دةضيَتة بةهةشتةوة

رِيشى ئيماميان داو دةستيان كرد بة هةَلبيَشانى مووةكانى رِيشى، هةتا هةموو دةموضةاويان كةردة   
واز ديَييَةت  : )مووى رِيشيان هةموو هةَلبةند، لةو كاتةدا شيَخ بةضرثة بة ئيمامةكةى وت خويَن و

 (.مةشقى رِيَبةرى سةركردةيى ل ( )لةوتارى ناتةواو نادروست ؟ يان سزاى ترت دةويَت ؟
تر  كةسيَبى ؤلةكةسيَبةوة ب ،رِين ليَزانييى دةويَت وؤبةَلىَ بةرِاستى بانطةواز كردن و خراثةط     

 .رِدريَتؤزةمانيَبى تر دةط ؤشويَييَبى تر و لةزةمانيَبةوة ب ؤو لةشويَييَبةوة ب
كةدا الويَك لةالمةوة بوو، دياربوو طويَي ؤلةندةن دةطةرِامةوة، لة فرِ لة: د دةَليَتيعةمر خال     

شة دايبةت  ؤثيَت خ ؤت: وتيش لةباسى خراثى زيياكردندا ثيَمبةهي  حةرام و حةالَليَك نةئةداو مي
شة كضةكةت زييا ببةات؟ وةاَلميَبةى   ؤثيَت خ ؤشة خوشبت زييا ببات؟ تؤثيَت خ ؤزييا ببات؟ ت
بةرِاسةتى تيَطةيشةتم كةئةةو    !! يانةة  ؤجا ضيية ئةوة ئةازادى خ : ؟ وتى!سةرسامى كردم  دامةوة كة

لةةم   ئةم حيوارةى كةرد لةطةةلَ الويَبةداو ثيَةي ضارةسةةر بةوو جيةاوازة        (خ.د)زةمانةى حةزرةت 
دةبيَت لةةالى تةرةوة    ائيَست! رةى ئيَستاى ليَيةهاتبووؤزةمانةى ئيَمة، ئةوسا رِةوشت و خوو  بةم ج

 !نيو بةزمانيَبى تر بدويَ مةسةلةكة بضني ؤب
 بةهةشتى هةتاهةتايى

ئةوةيةة لةة    ؤز طرنطى داوة بة باسى بةهةشت و، هةرضيش بوترآ لة بارةيةةوة بة  ؤقورئانى ثري     
أعددت لعبادى )  هاتووةيدا ستيَبطات ، لة فةرموودةى قود ظ نزيك ببيَتةوة شتيَبى ََؤرتيَطةيشتيى م

بةنةدةكامن لةة    ؤئامادةم كردووة ب: واتة  (ذن َسِمَعت و الخطر علن قلب بشرما ال عني رأت و ال ُأ
 .وةنةهةرطيز بة خةياَلى كةسدا هاتو نة طوآ بيستويةتى و بةهةشتدا شتيَك كة نةضاو ديويةتى و

بةهةشةت   ؤبة فةرمودةكانى هاوةآلكانى ثةروةردة كرد لةسةر ئةةوةى كةة بة    (خ.د)حةزرةتيش     
 الأمن خاَف أدجل،ومن أدجل بلغ املنزل،]منونة دةفةرمويَتؤب،ش ببةن ؤبيين، بةبآ ئةوةى دنيا فةرام

ثيَويستدا نةطاتة  كة لة كاتى هةركةس برتسآ لةوةى: واتة[ن سلعة اهلل اجلنةا الأن سلعة اهلل غالية،ا
ى فيَيبةدا سةةفةر دةكةات، هةركةسةيش وا ببةات      تجآ، شةوخنونى دةكات و دةمةوبةيان و لةكا

بةرِاسةتى  ( كة دةبآ هةوَلى دةست خستيى بةدرآ ) دةطاتة جآ ، بةرِاستى كةل و ثةَ خوا بةنرخة 
 ... كةل وثةَ خوا بةهةشتة



  

اَن اهلل اشنرتى منن   ] : يَتةةوة بةبةهةشةت  برِيشةى دة ؤخواى طةورة سةرو ماَلى داوةو هةر خ     
ًا َعَلينِه َحقنًا فنن    عندَ ومننَي أنفسهم وأموالم بَأَن َلُهم اجَلنُة ُيقاتُلوَن فن سبيِل اهلِل َفَيقتُلوَن و ُيقتلوَن ؤامل

الَفوُز  وِه و َذِلَك ُهَمن أوفن بَعهِدِه ِمَن اهلِل َفَاستبشروا ِببيِعُكم الِذى باَيعُتم ِبواالجنيِل و القرآِن الَتوراِة و
 ( :التوبة[)العظيُم
، ئةوانةة   ئةوانةة  ؤطيانى لة ئيمان داران كرِيوة بةةوةى كةبةهةشةت بة   بة رِاستى خوا ما  و/ واتة 

دةجةنطن لة ثيَياوى ئاييى خوادا، دوذميانى خوا دةكةوذن، يةان دةكةوذريَن و شةةهيد دةبةن، ئةةو       
يةو باسبراوة لة تةورات و ئييجيل و قورئاندا ، جاكآ هةيةة  ثاداشت و بةَليَية بةرِاستى لةسةر خوا

ش و كامةةران بةن بةةو    ؤر دَلخة ؤ، كةواتةة ز ىبردنى بةَليَيةةكان جيَبةةجيَ  ؤخوا بةوةفا بيَت بة  وةك
بيَطومةان هةةر    لةسةةرى رِيَبةةوتوون ،   شةتيةى كةة  ؤمامةَلةيةى كة ئةجنامتان داوة بةو كرِين و فر

 .نةبرِاوةو بى سيوورئةوةشة سةرفرازى و سةركةوتيى 
دييةى خةوا    لة ثةاانى عةقةبةةدا ثةةاانى بةسةت لةطةة  هاوةآلنةدا كةة       (خ.د)كاتيَك ثيَغةمبةر     

: ى وفةةرمو  ؟ هةيةة بةرامبةةر بةةوة    ؤضةيمان بة  : وتيةان  ، سةرَةن و سةرو ماَليان بةخت ببةةن 
 .بةهةشت

   لة بةرضاوبَي بةهةشت
كةة هاتةةوة هةةر لةة      ، بةةكاريَك نةاردى   (خ.د)، حةزرةت الويَك بوو( عبداهلل كورِى ئونةيس)-

 ضيت كرد؟ : مووىفةر (خ.د)دورةوة حةزرةت 
 ئةى ثيَغةمبةرى خوا ئيشةكةم جيَبةجآ كرد؟ : وتى

 .ئةدةمىَ بةخشيشيَبتبةخوا : فةرمووى  (خ.د)حةزرةت 
: فةرمووى ى دايةوضووة ماَلةوة و هاتة دةرةوة ثارضة داريَبى بضوك (خ.د)حةزرةت وعبداهلل وةستا 

  ...لة قيامةتدا ئةمة لةنيَوامناندا بيَت بةوة دةختةمة بةهةشتةوة با ئةم دارة هةَلطرة
 ! كةمةوةطؤرِةذ ثيَم بيَت و كة مرديشم َريَتة ؤبةخوا دةبيَت شةوو رِ: وتى ئةويش 

ر و ةعفة ةو ج حارثنه سةركردة شةةهيد بةوون ، زةيةدى كةورِى      دا سىَ تهؤمكاتيَك لة شةرِى  -
ئةةوا   :كردةوة لة مةدييةةو فةةرمووى   ؤموسوَلمانانى ك (خ.د) ى كورِى رِةواحة ، حةزرةت عبداهلل

ر شةهيد بوو دةيبييم لة بةهةشتدا ئةوا عبداهلل ى ةعفةزةيد شةهيد بوو دةيبييم لة بةهةشتدا، ئةوا ج
كانى خةوا بةوو بةة    ئةوا  شيَريَك لةة  شةيَرة   ، شةهيد بوو دةيبييم لة بةهةشتدا شكورِى رِةواحة
 ...بةهةشت ؤى ثةروةردةيةكى طرنطة لةسةر ذيان بؤخ ؤئةمةش ب...هتد...سةركردةيان و 



  

ش دةوآ ئيَمةةش  ؤاخيَبى بةهةشتة و ئيَمةى خة شئوحود : بة هاوةآلنى فةرموو (خ.د)حةزرةت  -
  .ئةوةى هةرضةند ئوحوديان بييى بةهةشت بيَتة بةرضاويان ؤ ان دةويَت ، بؤخ
ئةةوةى زيةاتر    ؤ، ب نيَوان ماَلةكةم و مييبةرةكةم باخيَبة لة باخةكانى بةهةشت: فةمووى  هاةورهة

  .شياندا بيَت و كاتآ لةو شويَيةدا دانيشنت زياتر هةست بة بةهةشت ببةنؤبةهةشت لة هةست و ه
 هحارث...  !(كيف أصبحت يا حارثه ق) بوو، حارثةحةزرةت بةالويَبى فةرموو كة ناوى  يَكذؤرِ -

 ..بوومةتة برِواداريَبى تةواو ئةى ثيَغةمبةرى خوا.. منًا حقًا يا رسول اهللؤأصبحت م:وتى.. ضؤنيت؟
ضةيية لةسةةر    ؤبةَلطةةى تة   ، ئةويش فةمووى بزانة دةَلآى ضى؟ هةموو قسةةيةك بةَلطةةى دةوآ  

 قسةكةت؟ 
و هةروةك عةرشةى خةوا   ذووم و بة شةويش شةو نويَي دةكةم ؤذ بة رِؤوام ليَهاتووة بة رِ:وتى       

زةخيش ؤبةسةر سةرمةوة ببييم واية، بةهةشت لةبةر ضاومة كة ضاكةكاران لة ناز و نيجمةتدان و د
َر وعرفت فنالزم، عبند َنن   ) حةزرةتيش فةرمووى ...لة بةر ضاومة كة خراثةكاران سزا دةدريَن تيايدا

تة ؤاستى عةبديَبيت خوا نةورى خسةت  بة رِ زيوةتةوة بةردةوام بة ،ؤت دؤرِيَي خ( ميان فن قلبهالاهلل ا
 ...دَلتةوة
ن ؤجآو رِيَةي ضة   حارثه: وتى  لة غةزادا شةهيد بوو دايبى هاتة الى حةزرةت و ية حارثهئةم      

حةزرةت ! ببةم  ؤمى بؤئةطةر واش نى ية با شيوةنى خوش مب ؤدةبيَت؟ ئةطةر لة بةهةشتاية با دَلخ
هةةر  : واتةة   (، وإن ابننك أصناب الفنردوس األعلنن     هني جننان  بنل   أجنة هن ،): فةرمووى (خ.د)

بةرِاستى لة فريدةوسةى ئةعالدايةة، دايبةكةةش     ؤبةهةشت ، بطرة ضةندةها بةهةشت، كورِةكةى ت
 ...حارثهت و جيَت ئةى ؤخ ؤبةث بةث ب (لك يا حارثه  بٍخ بٍخ )يةوة دةيوتؤشت و لةبةر خيؤرِ

تة بةهةشتةوة؟ عبداهلل ى كةورِى  ؤكآ لة ئيَوة ض: و بة هاوةآلنى فةرمو (خ.د)ذيَك حةزرةت ؤرِ -
 !من : عومةر وتى

 (خ.د)حةزرةتى عومةر كةلةويا بوو وةآلمةكةى عبداهلل ى كورِى ال سةير بوو، ئيجا حةةزرةت       
ئةةى كةآ لةة    :ئيجا فةرمووى ! من : وتى تةوة؟ عبداهلل ؤكآ لة ئاوى بةهةشتى خوارد: فةرمووى 

! ن؟ؤئةادةى بةزامن ضة   :فةةرمووى  (خ.د)حةةزرةت ! من؟: دووة؟ عبداهلل وتىخواردنى بةهةشتى خوار
لة ئيسراو ميجراجدا بةهةشتت ديوةو  هةواَلت داوييآ كة ؤئةى ثيَغةمبةرى خوا ت: ئةويش فةرمووى

يت لة جياتى ئيَمة و هةةواَلى  بضو ؤتةوة و لة خواردنيت خواردووة ، جا كةتؤخوارديت لة ئاوةكة
 ..ة، هةروةك من ضوومب واية ئةمةش جآى سةرسورِمانى هاوةآلن بووش طومانى تيَدا نيؤت



  

 داضةوونة نةاو مةكبةةوة ، لةةو كاتةة      ؤلةطة  هاوةآلندا بةرنامةيان دادةنةا بة   (خ.د)حةزرةت -
سيخورِيَك لة كافرةكان هاتبووة ناويان و كةزانى هةستيان ثىَ كردووة ، خيَرا سوارى وآلخةكةةى  

لةو ... هةركةس بيطرآ و بيهيَيآ دةضيَتة بةهةشتةوة: فةرمووى (خ.د)ى دةرضوو، حةزرةت ؤبوو ب
دواى كةةوت، يةةكيَبى تةريش سةوارى      كاتةدا يةكيَ لةة هاوةَلةةكان حوشةرتةكةى ئامةادة بةوو     

ئا لةم كاتةدا سةلةمةى كورِى ئةكوةع كة وآلخ و حوشرتى نةبوو ..وآلخةكةى بوو دواى كةوت
، ديارة نةيدةتوانى هيضيان بطريَتةوة  ةرِاكردن دواى كةوت، هةستاو لةبةر دةستبةوتيى بةهةشت ب

ى و بةردةوام بوو، ثةاش ماوةيةةك كةة كافرةكةة بةة      ؤخةريك بوو بطةرِيَتةوة ، غريةتى داية بةر خ
وآلخ دواى ما، دوو هاوةَلةكةة كةة بةة حوشةرتو     تةواوى دوور كةوتةوة و لة بةةر ضةاو ديةار نةة    

لةة ذيَةر درةختيَبةدا    دَلييةا بةوو    و تةةواو دوور كةوتةةوة   ش كةكافرةكة كةوتبوون طةرِانةوة و ،
 ؤبةهةشتةكةى ميى و، هيَيايةوة بة  ؤوةرة ت: وتىش ماوةيةك سةلةمة طةيشتة سةرى و ثشووى دا،ثا
 ...(خ.د)الى حةزرةت

 . ( كوعخري رجاالتنا سلمة بن األ )لة بارةى سةلةمةوة دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت 
لةة جةةنطى ئوحةودا     تئيسةالم، بةتايبةة   ؤشا بؤر تيَبؤة ثاَلةوانةية كة زئةو ئافرةت( أم عمارة) -

( إبةن قميئةة   ) هيَرشى كافرةكانى بةرثةرض ئةدايةوة و شةرِى دةكةرد، تةا   (خ.د)لةبةردةم حةزرةتدا
 (خ.د)ريَك برييدارى كرد كة يةك لةثى دةستى ثيا دةضةوو، حةةزرةت  ؤ شيَريَبى دا لةشاني و بةج

 بةرطةةت  ؤكيَ بةرطة دةطريَ وةك ئةوةى كة تة [  طيقني يا ُأم ُعمارةطيق ما ُتْن ُتَم : ]ثيَى فةرموو
[ أطيق وأطيق وأطيق ولكنن أسنألك مرافقتنك فنن اجلننة      : ]وتى، ئةويش (ام عرمارة)طرتووة ئةى 

 .بةهةشتا دةكةم لة ؤ، بةالم داواى هاوةَلى ت بةرطةدةطرم ، بةرطةدةطرم ، بةرطةدةطرم: واتة
وويان هةاوةَلم دةبةن   بةتةنها هاوةَلم نابى، بةَلبو خاوو خيَزانةت هةةم  : فةرمووى  (خ.د)حةزرةتيش
 .لةبةهةشتا

شةرِى يةمامةدا، ثاَلةوانانة جةنطاو هةقى كورِةكةى كردةوة كةموسةيلةمة ثارضة ثارضةةى   لة     
ثةةرِى، كةة    َليَبىؤة سةر موسةيلةمةو  شيَريَبى ليَدا، هةر لةو شةرِةدا قتكرد، بةوةى كة طةيش

عومةر كةبةمةى زانى لةمزطةوتدا بانطى ليَبردو ثيَةي  ....ر نةدةضووة ناو ذنانةوةؤهاتةوة مةديية ز
ن شةةرم دةكةةى   ؤض ؤت!! َليَبت برِاوة لةثيَياوى خوادا ؤبيستوومة شةرم دةكةى لةوةى كةق: وت

ر ؤى و زؤبةوو بة   ئةيرت ئةمةة وةك رِاضةَلةكاندنيَك    ..تة بةهةشةتةوة ؤضة  ؤلةثارضةيةكت كة ثيَش ت
 ....بةئاسايى وبةشانازيةوة دةضووة ناو ذنانةوة



  

 دَلنيايى و ِرازى بوون 
ى ؤظةة، هةةر خة  ؤتاقيبردنةوةى مر ؤئاشبراية خواى طةورة ذيان و مردنى دروست كردووة ب     

برِوادارانةى برِيةار    ؤبة  خاوةنى هةموو بوونةوةرةو هةرضيش دةكات حيبمةتى تيايةةو ئةةوةش كةة   
ية برِوادارى بةئةمةك و دامةةزراو دةَليَةت   ؤرة هةر ضةندة لة رِواَلةتدا وا دةرنةكةوىَ، بيَدةدات خ

ثيَيان بَلىَ ئيَمة تووشى هي  شتيَك نابني مةطةر ئةةوةى  : واتة[ صيبنا إال  ما كتب اهلل لناقل لن ُي:] 
   ...ئيَمةى نووسيوة ؤكةخوا ب

مةى برِيار بةدات هةةر خيَةرة، ضةونبة هةرضةى خيَةرة       ئيَ ؤديارة ئةوةى ئةو زاتة ثاية بةرزةش ب    
وتعز منن تشناء    وتنزع امللك  ن تشاء تن امللك من تشاءؤمالَك امُللك تهم ُقِل الل: ] بةدةست ئةوة 

: جةخت دةكاتة سةر ئةةم مةسةةلةيةو دةفةةرمويَت     (خ.د)حةزرةت [ وتذل من تشاء ، بيدك اخلري
من منن  ؤء، كما يتعاهد الوالد ولده باخلري، وإن اهلل ليحمي عبده املمن بالبالؤإن اهلل ليتعاهد عبده امل]

 ...نز العمالك( [ )الدنيا كما حيمي املريَض أهل الطعام
ن ؤخواى ثةروةردطار بةندةى برِوادارى بةبةالو موسيبةت بةسةر دةكاتةوة، هةروةك ضة : واتة      

ى لةةدنيا  ؤبةرِاسةتى خةوا بةنةدةى بةرِوادارى خة      باوك و دايك مياَليان بةخيَر بةسةردةكةنةوة، وة
        شةةكةيان دةثةاريَزن لةهةنةدىَ خةواردن     ؤش نةخؤن كةةس و كةارى نةةخ   ؤدةثاريَزيَت هةروةك ضة 

 (... لةبةرئةوةى زوو ضاك ببيَتةوة )
من كما حيمن الراعي الشفيق غنمه عنن مواقنع   ؤإن اهلل تعاا ليحمي عبده امل:] يان دةفةرمويَت      

ن ؤي دةثةاريَزيَ هةةروةك ضة   ؤواتة بةرِاستى خوا بةندةى برِوادارى خ:  العمال كنز [ لكة ال
 .شوانيَبى بةبةزةيى و بةئةمةك مةرِةكانى لةشويَيى تيا ضوون دةثاريَزىَ

َحماُه عِن الدُّنيا َكمنا يظنل أحندكم حيمني سنقيه       اإن اهلل إذا أحَب عبد: ] هةروةها دةفةرمويَت    
ن يةةكيَك  ؤش ويست دةيثاريَزيَت لةدنيا هةروةك ضؤبةرِاستى خوا ئةطةر عةبديَبى خ: تة وا [املاء

 ....ر كة زيانى ليَبداتؤلة ئيَوة كشتوكاَلةكةى دةثاريَزيَت لةئاوى ز
ئةو دوعاو ويردانةةى كةة دةاةويَيم وايةان ليَبةردووم      )عومةرى كورِى عبدالجزيزيش دةَليَت      

خواية رازيةم  : ر جارنزاى دةكردو دةيووت ؤز(... مؤتةقديرى دةكات ب ئةوةم الضاك بيَت كة خوا
م ؤتاوةكو ثةلة نةكةم لةشةتيَك كةة بة    ، مؤتةوة ب(قةدةر)ت و، بةرةكةت َةرة ؤى خ(قةزا)ببة بة

 ...م ثيَش دةخةيت ؤدوا دةخةيت و، حةز بةدواخستيى شتيَك نةكةم كة ب



  

سةت و سةةرخةرو ثاَلثشةتة،    ؤمةيةةو ضةاكرتين د  ى ئيَ(موَ)تيَطةيشنت لةوةى كةخواى طةورة     
 (خ.د)لةبةر ئةوةشة حةزرةت وادةكات كةزياتر دَلييا ببني و رِازى ببني بةقةزاو قةدةرى خوايى، هةر

فلنه   ن رضَيوَم) : وةدةيفةرموو  (اللهم انن أسألك الرضا بعد القضاء ) دوعاى دةكردو دةيفةرموو
يَك بتوانىَ بةكارى بهيَيىَ و دوايى ثشت بةخوا كارؤه و ض ى بداتؤهةوَلى خ ئةوةى: واتة (الرضا 
 .دَلئارامى دةست دةكةويَت سةوز بوو رِازى بيَت، دَلييايي وضى ليَ 

َلدان نييةة، بةثيَضةةوانةوة، كةاتىَ قةةدةرى     ؤرِازى بوون بةقةزاو قةدةر ماناى دةستةوسانى و ك     
ةرى ببةين، ئةطةر خوا ويستى لةسةةر بةوو   دةدةين ضارةسشى ديَت، بةقةدةرى دةرمان هةوَلؤنةخ

ضاك دةبني، ئةطةر ضاكيش نةبووين دَليياين كة حيبمةتيَبى تيايةو خواى طةورة دةيةويَت زياتر ثاك 
 .ييةوة لةطوناهو، تاقيبردنةوةية بب

دةوَلةمةنةدبوون ثيَويسةتةو ئةطةةر خةواى طةةورة ويسةتى        ؤهةذاريش قةدةريَبة و هةوَلدان ب     
 .رى تياية وخوا ضاكرت دةزانيَت ين ديارة خيَو، ئةطةر نةشبوو دةوَلةمةند دةبني لةسةر بوو

ى دةتةكيَينَ و بةعةةزم  ؤى لةدةست ناداو ضى بةسةر بيَت خؤبةمةش موسوَلمان هاوسةنطى خ     
سةةيرى دواوتةةى بةشةى سةيَيةمى     ... ) و ئريادةيةكى تازةوة دةست ثيَدةكاتةوة و هةَلدةسةتيَتةوة  

 (.ببة ذيانةوة 
  هةركةسةو ئةجةلَيكى هةية

يةة لةكةةس ناترسةيَ و ئةازاو     ؤبرِوادارى رِاست دَليياية لةوةى كةئةجةَ بةدةسةت خوايةة، ب       
 .و ثةرِى ضاو نةترسييةوة دةدات ى بةؤنةبةردةو هةوَلى خ

باسةى   ووتار بيَييَبى كوةيتى ية، دةَلآ لةبةرئةوةى بةردةوام قسةى هةقم دةكرد( قطانأمحد )      
ة ثةيالن  بةةو نيَيةة لةالية ؤبوو، ب ؤر كةس نامؤئةمةش بة ز وستةم و خراثةى فةرمانرِةواكامن دةكرد 

 .رم ببةنؤيى هةيييدا تريدانرا كةسيَ كةس لة نويَ
و شويَيى  ديارى كردنى رِيَ ؤبوون بيَية مزطةوتةكةوة بية كة بةتةما قةدةرى خوا ئةو هةييى بة      

وتاردان و،  ؤهات كة بضم بؤداوةتيامةم ب( بةريتانياوة)، من لة موسوَلمانانى  نكارةكةيا ؤثيَويست ب
ية لةوآ نةبووم ، ئةوةى بةتةما بوو بة كارةكة هةستآ لةطةل دوانى تردا كةة هةاتبوومين   ئةو هةييي

 ؤى ئاشبرا كردبوو طواية بؤية خؤ، ب نةدي بوو، ترسابوو واى زانيبوو كة ثيالنةكةيان ئاشبرا بووة
بةةم شةيَوةية قةةدةرى    ...دوو كةسى ترداو ضةكةكةشى تةسليم كردبوو اريَبى وا هاتووة لةطةلَك



  

حاَلةةتيَبى ئةا    ؤئيجا بريمان كردةوة ب... خوا وا بوو كة ثيالنى دوذميان نةيةتةدى و خوا ثاراستمى
 .ك مةشة ثيَ ببةين لةسةر كاراتىرة ضةند طةجنيَؤلةو ج
 .ة كردو لة ثيَشةوة دادةنيشنت ئةو كارة ئاماد ؤبةَلى ضةند طةجنيَبمان ب      
ذيَبى هةييى وتارم دةدا ، كابرايةك قوتويةكى بة دةستةوة بةو هةات بةرةومييبةرةكةة ميةيش     ؤرِ     
تقوا اهلل ، سوودى نةبوو، برادةرةكان طةرم بووبةوون و خةةياَليان هةةمووى    اأيها الياس : مووتدة

ش ؤم خة ؤوتى قوربان من ت( ديارة ثياويَبى سادة بوو)ييبةرةكةو الى وتارةكة بوو ، كابرا هاتة بةر م
ئيرت وازمان لةةوةش هيَيةاو   يان ،ؤش خؤئيجا برادةرةكان هاتيةوة ه هيَياوي، ؤدةوآ و ئةم دياريةم ب

 .اهلل خوا دةمان ثاريَزيَت شاءومتان ثشت بة خوا ،إن 
ى نةثاريَزىَ ، بة ثيَضةةوانةوة دةبةآ   ؤو خ ى نةبيَؤئةوة ناَليَني كة برِوادار ئاطاى لة خ ؤئةمة ب     

سةالمةتى موسوَلمانان ئيجا دَليياش بن لة قةزاو قةدةرى  ؤيَتة بةر بريكاريَبى ثيَويست بطؤهةموو ه
 .كةس ناتوانىَ ثيَش و دواى َاتبة ئةجةليَك دةرِوات و  ةوبزانن كة هةركةسو خيَرى خوايى 

 شريينى ئيمان
 :منونة ؤةند فةرمودةيةكدا باسى شريييى ئيمان دةكات بلة ض (خ.د)ثيَغةمبةر     
تامى : واتة كنز العمال[ ميان َمن َرضَن باهلل ربَا و باالسالم دينًا و مبحمد رسواًلالذاَق َطعم ا]  -

ئيمانى ضةشتووة كةسيَك رِازى بيَت بةوةى كة خوا ثةروةردطارى بيَت و ئيسالم دييى بيَت و حممد 
رضيت باهلل ربنا و  ) جار بَليَني ية سونيةتة هةموو بةيانى و ئيَوارةيةك سىَؤب... بيَت ثيَغةمبةرى (خ.د)

 .( باالسالم دينا و مبحمد نبيا و رسوال
ن ُكّن فيه وجد حالوة االميان أن يكون اهلل و رسوله أحب الينه  ثالَ َم:] هةروةها دةفةرمويَت  -

، و أن يكره ان يعود فن الكفر بعد اذ أنقذه اهلل منه كمنا   حبه إال هللحب املرء ال ُي ا سواُهما، وأن ُي
سىَ شت لة هةر كةسيَبدا بيَت شريييى ئيمان : واتة  (.)كنز العمال[ لقن فن الناريكره أن ُي
 : دةضيَييَت
 . شةويسرت بيَت لة هةموو شتيَكؤخواو ثيَغةمبةرى ال خ: يةكةم
 . شى بويَتؤويست لةبةر خوا خشؤةر يةكيَبى خئةط: دووةم
ن ثيَةي  ؤكوفر ثاش ئةوةى خةوا رِزطةارى كةرد هةةروةك ضة      ؤش بيَت بطةرِيَتةوة بؤثيَى ناخ:سآيةم
 . شة فرِآ بدريَتة ئاطرةوةؤناخ



  

هةركةةس ضةاوى طيَرِايةةوة لةة سةةيركردنى ئةافرةتي       : لة فةرمودةيةكى تريشدا دةفةةرمويَت  -
 .م ئةوة لةزةتى ئيمان دةضيَييَتنامةحرة
و ئةوةندةى بةةالوة مةبةسةتة، سةةرو     ، بةنرخة بةرزة و برِوا لة دَلى برِواداردا شرييية ،ئيمان      

 .ريَك دةست بةردارى نابيَتؤماَلى دةكا بة قوربانى و بة هي  ج
ن بةرطةى ئةو هةموو سةزايةى دةطةرت لةبةةر طةةرماى     ؤ، كة ض(بالل)كاتيَك ثرسيار كرا لة     

ابةو ببةر   بةوو تةا حةةزرةتى    ( أحد،أحد)ن ويردى سةر زمانىؤهاوين و لةسةر ملى سوورةوةبوو، ض
من شريييى ئيمامن تيَبةَلى تاآلوى سزاكة دةكردو ، شريييى ئيمان زا  )وتى كرِيةوة و سةرفراز بوو، 
 .(عبداحلميد البالا/ وقفات تربوية) ل (كةداو، هةستم بة ئازار نةدةكرددةبوو بةسةر تاآلوى سزا

بوونى دةوآ ، ئارام طرتيى بةردةوامى دةوآ ، خوا شةوخنوونى و ماندوو ؤشان بؤبهةو  و تيَ      
 .ئيمان بضيَيين شريييى ثيَويستة  تامى تا بةئاسانى دةستبةردارى ئيمان نةبني

ية بةردةوام لة خةمى ؤئيمان وبرِوا شرييية و برِواداريش حةز دةكا خةَلبى ئةو شريييية بضيَين ب     
ك زياتر بيَيآ بةرةو ئةم ئاييةو ئةطةر كةسانيَبيش نةهاتن و سةرطةرمى خراثةو ن كةسيَؤئةوةداية ض

 ؤشة بة ؤر بة ثةرؤى شةيتان و هةواو ئارةزوو كةوتن ، خةميان ََ دةخواو زاخراثةكارى بوون و دو
 .رِزطار كردنيان

وو لةسةةر  ئةوةندة سوور بة ، ظايةتى ئاوابوو، ئةوةندة خةمى بوو ؤستاى مرؤمام (خ.د)حةزرةت     
بضةآ ، خةواى طةةورة لةة ضةةند ئايةتيَبةدا ِريَيمةايى كةردو         زطاركردنى خةَلبى خةريك بوو تيارِ

طنه، منا   :] مةان ناويَةت  ؤئيَمةش تياضوونى توئاطادارى كردةوة كة ئةطةر كار وا برِوات تيا دةضى 
ئيَمةة   (خ.د)، ئةى ثيَغةمبةرهاطا، : واتة  (:طه[)تذِكرًة ِلَمْن َيخَشن ا عَليَك الُقرآن ِلَتشَقن،إال  أنزلن

تا تووشى خةم و خةفةت و ثةذارة ببيت، بةَلبو يادخةرةوةية،  ؤتة سةر تؤئةم قورئانةمان دانةبةزاند
 ...ليَثرسييةوةى ثةروةردطار دةترسيَت  لة ئةو كةسةى كة ؤب

[ ِبهنَذا احَلنديِث أَسنفا    ِمننوا  ؤَك باخٌع َنفَسك علن آثاِرِهم إن َلم ُيَفَلَعل ] هةروةها دةفةرمويَت      
هيَين لةوانةية لةخةم و ثةذارةى ئةو بيَباوةرِانة كةة بةرِوا بةةم فةرموودةيةة نةا      ؤت: واتة (:الكهف)
 . خةفةتدا مبريتت لةناو بةريت و لةداخ وؤخ

وى ؤ، بةهةمان شيَوة خةميانة كة ت(خ.د)برِوادارانى رِاستةقييةش كة شويَيبةوتةى ئةو ثيَغةمبةرةن     
ذ ثيَوةى دةتليَيةوة، تةنانةةت الى هةنةدىَ لةة    ؤشةوو رِ ، خةميَك كة اثةو خراثةكارى نةميَييَتخر

دا هاتووة (سوفيان الثورى)ش دةكةون، ئةوةتا لةذيانيامةى ؤلةداخا نةخ ثياوباشان دةطاتة ئةوةى كة



  

لوتبةةى   شئةمةة وة (ش دةكةةوت  ؤئةطةةر خراثةةى بديايةة ميةزى دةبةوو بةةخويَن و نةةخ       ) كة
 .ستبردنة بة مةسئوليةتهة
ئاشبراية برِوادار ئةطةر خراثةيةكى بييى نابىَ بيَدةنط بيَ و هةروا دانيشةىَ بةةَلبو ئةطةةر تةوانى      

ش ؤنةكرا بةةدلَ ثيَةي نةاخ    ؤرِيَت، ئةطةر ئةمةشى بؤرِيَت، ئةطةر نةيتوانى بةزمان بيطؤبةدةست بيط
ش نةةبيَت  ؤتر نيية و ئةوةى بةدلَ ثيَى نةاخ  بيَت كة ئةمةش الوازترين ئيمانةو دواى ئةم ثلةية ثلةى

 !!ئيمانى نيية 
 !بزانة خةريكى ضي  

ئةطةةر  )مةان بةزانني و دةَليَةت    ؤن ثلةو ثايةةى خ ؤئيب جوزى بانطخواز فيَرمان دةكات كة ض     
، سةيركة خواى طةورة لةضيدا خسةتويتية كةارو، ض   ةندةدةتةويَت بزانيت ثلةو ثايةت الى خوا ض

وأنا أخرتُتنَك فاْسنتمع   ] : ئةوةتا خواى طةورة بةحةزرةتى موسا دةفةرمويَت( سثاردوى كاريَبى ثيَ
ةو ئة  ؤم، طةويَ بطةرة بة   ؤطةياندنى ثةيامى خة  ؤم هةَلبياردووة بؤمن ت: واتة (:طه[ )وحن ِلما ُي

 .وةحيةى ثيَت رِادةطةيةنرىَ 
ولقد اخَترَناُهْم علن ِعلنٍم  ] : خواى طةورة لةبارةى هةَلبياردنى طةَ موساشةوة دةفةرمويَت      

ئيَمة ئةو كاتة نةوةى ئيسرائيلمان هةَلبيارد لةرِووى ئاطايى و : واتة  (:الدخان[ )َعَلن الَعاَلمني 
 ( ...كةثةيامى خوا بطةيةنن )زانيارييةوة و رِيَزى ئةوامناندا بةسةر خةَلبى ئةو سةردةمةدا 

سةالمى هةَلبةيارد كةة ثةةيامى خةوا بطةيةةنن هةةروةك        ئاشبراية دواى ئةوان خوا ئوممةةتى ئي      
َما َجَعَل َعَليُكم يف النّديِن ِمنن َحنَرٍج ِملَّنَة     ؤاجَتَباُكْم  ووَجاِهدوا يف اهلِل َحقَّ ِجهادِه ه] : دةفةرمويَت 

ُشَهداَء علن مّساُكُم املسلمنَي ِمن َقبُل ويف هذا ليكون الرسوُل َشهيدًا َعَليُكم وَتكونوا  وأبيُكْم إبراهيَم ه
  :احلنج [ ِنعَم الَنصنرُي  وَموالُكْم َفِنعَم امَلوَلن  والناِس فَأقيموا الّصالَة وآتوا الّزكاَة واعَتِصموا باهلِل ه

ئةةوة هةةَلى    ؤخةوا بةوشةيَوةيةى كةشايسةتةيةتى، ئةةو زاتةة بة       ؤشن و هةولَ بدةن بة ؤتيَبب: واتة 
رة قورسةي و طرانيةةكى   ؤبةرنامةكةشيدا هةي  جة  بةرنامةكةى، لةئاين و  ؤبياردوون كةكارببةن ب

لةسةر دانةناون كةنةتوانن بيبةن، جا ئةم بةرنامةيةش رِيَوشويَن و بةرنامةى ئيرباهيمى باواتانةة كةة   
ثيَشرت هةر خواى طةورة ناوى ناون موسَلمان و لةم قورئانةشدا بةموسةوَلمان نةاوى بةردوون، تةا     

ةثةيامى خواى ثيَ رِاطةياندوون و ئيَوةش بةطةياندنى ئةو ثةيامة ثيَغةمبةر ببيَتة شايةت بةسةرتانةوة ك
ببية شايةت بةسةر خةَلبيةوة، كةواتةة نويَةيةكانتان بةضةاكى ئةةجنام بةدةن و زةكةاتيش لةةماَلتان        



  

دةرببةن و ثشت بةخوا ببةسنت، ضونبة هةر ئةةو يةارو ياوةرتانةة، جةا دَلييةا بةن كةةخوا ضةةندة         
 ...ةة ثشت و ثةنايةكى بةهيَزيارمةتيدةريَبى ضاكةو ضةند

دييى خوا ئةو كارةية كةخوا موسةوَلمانى   ؤششى بةردةوام بؤو هةولَ و ك(جيهادى هةمش)بةَلىَ      
قام و ثلةوثايةة بةةرزةوة ديَييَتةة    ةى لةو مة ؤية ئةطةر بةو كارة هةَليةسا ئةوة خؤهةَلبياردووة، ب ؤب

مةقامى زاهيدةكان كة لةخةةَلبى دابةرِاون   )يَت ثلةيةك كة ئيب جوزى لةبارةيةوة دةَل ؤخوارةوة ب
كة، بةاَلم مةقامى ئازاو نةبةردةكان مةةقامى ثيَغةمبةرانةة   ؤمةقامى شةمشةمة كويَرةيةو، مةقامى ترسي

مواقنف   ل( ئةةوةى فيَةر بةب    ؤشيبري دةكةن و هةوَليش لةطةلَ خةَلبيدا دةدةن بؤيان رِؤكة خ
 .تربوية 
يوسةف بةن   )  يان دةبيين لةذياندا ئةةوة ؤَلى خؤر بةضاكى رِؤةن كة زةت بةرز همكةسانى هيم     

سةالَ  كردةوةو شةش مانط جةنطاو سةيَ سةةد   ؤتةمةنى نةوةد ساَليَك دةبوو سوثاى ك كة( تاشفني 
 .كةوتيى ئةندةلوسى دواخست 

وايةة  خ (قربننن الينك   اللهم َهنْب ِلني عمناًل صناِلحًا يُ    ) بةيانيان دوعاى دةكرد (خ.د)حةزرةت      
م نزيةك بباتةةوة، ئةمةة لةكاتيَبةدا ئةةو ثَيغةمبةةر بةوو،        ؤكاريَبى ضاكة ببة بةنسةيبم كةة لةة تة    

ن نةطةرِيَني بةدواى كارى ؤشةويستى خوا بوو، لةخوا نزيك بوو، ئةى ئةبيَ ئيَمة بَليَني ضى و ضؤخ
 ؤن كةارة بة  خوا باشةرتي ؤشش بؤضاكدا تا لةخوا نزيك بييةوة، وةك وتيشمان بانطةواز و هةولَ و ك

 (.ومن أحسن قواًل  ن دعن اا اهلل وعِمَل صاحلًا وقال انين من املسلمني ): نزيك بوونةوة
  .. دواتردا باسى دةكةين لة خزمةتبردنى خةَلبيية، كةانة كارة ضاكولة يشبى تريةكيَ

 مةَل ؤطةياندنى بانطةوازو كارى بةك
كةاريش كةارى   ؤرى دةويَةت، طةرنطرتين ه  ؤز كارىؤبةَلطة نةويستة كة طةياندنى بانطةواز ه     
 .كةس ناكريَت تاكة دةبيَتةوة بةؤمةلَ دةكرىَ و تواناكانى ثيَ كؤمةَلة، ديارة ئةوةى بةكؤبةك
هةريةكةيان بةتةنها نرخى يةكة ، بهيَيني (يةك )ئةطةر ثيَيج : دةَليَت( بةرِةمحةت بيَت )نوورسي      

، كاتيَك يةكيَبى تر دةخةييةة ثةالَ يةانزة دةبيَتةة      ةك دةبيَ بةيانزةدةخةيية ثالَ ي نبةاَلم كاتيَك دوانيا
، كاتيَك يةكيَبى تر دةخةيية ثةاَل سةةدو يةانزة دةبيَتةة هةةزارو سةةدو يةانزة، كاتيةك          سةدو يانزة

ظيشةدا هةروايةة كاتيةك    ؤلةذيانى مر...تة يانزة هةزارو سةد و يانزةيان دةبيَيةكةكةى تردةخةييةثاَل
  .دةكةونة يةك، بةو لةيةك نزيك بوونةوةية توانايان زياد دةكات هةروةكو ذمارةكانمةَلىَ كةس ؤك



  

كيَشةمةكيَش هةيةة لةةنيَوان هةةمش و ناهةةمش دا،       ؤجا لةبةرةبةيانى ثيَغةمبةرايةتيةوة هةتا ئةمرِ     
، (حزب الشنيطان )مةَلى شةيتان بوونؤو خراثةكارانيش ك( حزب اهلل)مةَلى خوابوونؤثيَغةمبةران ك

لَّ اهلل وومنن َيَتن  :] لةبارةى يةكةميانةةوة دةفةةرمويَت   : ئةم دوو دةستةواذةيةش لةقورئاندا هاتووة
ئةةوةى خةواو ثيَغةمبةةرو    : واتةة  (:املائندة [ )ُهنُم الغناِلبونَ   حنزَب اهللِ َرسوَلُه والَّذيَن آَمنوا فإنَّ و

 خوا مةلَ و دةستةو تاقمىؤكةك شةويستى ئةوة بادَلييا بيَتؤست و خؤبرِواداران ببابة ثشتيوان و د
 ...زالَ و سةركةوتووة 

ِحنزُب  َذ َعَليِهُم الَشيطاُن فأنساُهم ِذكَر اهلِل اولِئنَك  ؤاستح]: لةبارةى دووةميشةوة دةفةرمويَت     
ئةةةوان شةةةيتان زالَ بةةووة : واتةةة (:اجملادلننة[ )أال إنَّ حننزَب الَشننيطاِن ُهننُم اخلاِسننروَن الَشننيطاِن

، ئاطادارو دَلييابن  و حيزبى شةيتانن ، ئائةوانة دةستةو تاقم يادى خواى بريبردوونةتةوة بةسةريانداو
 . كةدةستةو تاقمى شةيتان خةسارةمتةندن

مةلَ ئيشيان كردووة، قورئان ئاماذة بةم رِاستية دةكات و ؤك ديَر زةمانةوة بة ئةهلى شةرِو ناهةمش لة
َهمَّنت ُكنلُّ اّمنٍة ِبَرسنوِلِهم ِليأُخنُذوُه      و واألحزاب منن َبعنِدِهم   َكذَّبت َقبَلُهم َقوُم نوٍح]: دةفةرمويَت

ثيَش كافرانى مةكبة : واتة (:غافر[)َجاَدلوا بالباِطِل لُيدِحضوا بِه احَلقَّ فَأَخْذُتُهم فَكيَف كاَن ِعقاِبو
ر كةواتةة كفة  ... يةش باوةرِيةان بةثيَغةمبةةرةكانيان نةةكرد    (نةوح )قةومى نوح و حيزبةكانى دواى 

 موهمت كل أمٍة برسول)ن دذايةتيةك، ؤمةلَ ئيشى كردووةو دذايةتى ثيَغةمبةرانيان كردووة، ضؤبةك
مةَليَك هةوَلى داوة ثيَغةمبةرةكةى لةناو بةةرىَ و رِيَةى لةيَ بطةرىَ، نةةك      ؤهةر طةل و ك (ليأخذوه

ا ةشةيان كةردووة تة   دةمةدةمىَ و موجادةل ( دحضوا به احلقوجادلوا بالباطل لُي ) هةرئةوةندة بةَلبو
  .(فأخذتهم فكيف كان عقاب)طةورة لةناوى بردوون  شن و نةيهيََلن، تائةوكاتةى خواىؤهةمش داث

ن ؤتةوازة ضارةسةرناكرىَ، دةى ئةطةر هةةقن ضة  بةهةقى ثةرِ (منظم) ئاشبراية كفرى رِيَبخراو     
( صف ) مةلَ و بةؤكة بةك ش ناوىَؤدةبىَ ثةرتةوازة بن و بةتةنها كار ببةن، مةطةر خوا ئةوانةى خ

: واتة  /الصف ( صفا كانهم بنيان مرصوص فن سبيله ان اهلل حيب الذين يقاتلون ) دةكةن   ؤكارى ب
يةك رِيزو يةك دلَ ش دةويَت كة دةجةنطن لة ثيَياوى رِيَبازةكةيدا بةؤبة رِاستى خوا ئةو كةسانةى خ

 .ةكانى يةكيان طرتبىَ شبيَبى بةرزى قااى دارِيَيراون كة خشتؤو، هةروةك ك
مةةلَ رِةمحةتةةو   ؤك ،مةَلدايةة و ؤدةستى قودرةتى خوا لةطةةلَ ك  ( يد اهلل مع اجلماعة ...)بةَلىَ      

شةةيتان لةيةكيَبةةوة نزيبةةو لةدوانةةوة     )و  (اجلماعة رمحنة والفرقنة عنذاب   )ثةرتةوازةيى عةزابة 
 .ةتىويفةرمو(خ.د)هةروةك ثيَغةمبةر( دوورةو لةسيانةوة دوورترة



  

مةن زيةاتر   )يَةت  جى دةَليى تةاب (طرف كوِرى الشنخري ُم)ئةوة ، شييان ضاك لةمة تيَطةيشتبوونثيَ     
م ؤمةةلَ و جةماعةتةدا طوناهةةكانى خة    ؤمةلَ هةية ، ضونبة من لةةناو ك ؤلةبيَوةذنيَك ثيَويستم بة ك

 !موسوَلمان وةك ئاويَية نية ؟ ؤمةطةر موسوَلمان ب ( هةست ثيَدةكةم
ثيَويسةتى بةيارمةةتى   (  نةيانتوانيوة بييَوى ثةيةدا ببةةن   بةتايبةتى جاران كة)يَبى بيَوةذن ن ئافرةتؤض

مةلَ و جةماعةت هةية ضونبة لةواندا ؤمةلَ هةبووة ئاواش موسوَلمان ثيَويستى بةكؤكةس و كارو ك
 ( .مواقف تربويةل)ى دةبيييَتةوة ؤخ

ةكاتةوةو وانةيةكى كرداريان ثيَ دةَلةيَ بةةوةى   يان دؤذيَك كؤباوكيَك حةوت كورِى دةبيَت رِ     
كةحةوت دار دييََن و هةر يةكةةيان داريَبيةان ئةداتةة دةسةت و ئةةَلَى بيشةبيَين، جاهةريةكةةيان        

بةيةكةوةو داوايان ََ ت دارى تر ديَينَ و ئةيانبةستىَ بةئاسانى دارةكةى دةستى دةشبيَيىَ، ئييجا حةو
ية داوايان ليَ دةكات يةك دةست ؤجاب،يان ناشبىَ ؤولَ دةدةن بدةكات كة بيشبيَين، هةرضةندة هة

 .ةيان شبيَيىَنئةوةى وةك ئةو دارانة دوذمن  ؤو يةك دلَ بن ب
ئةوةى دوذميى هةمش و رِاستى نةمان شةبيَينَ و   ؤوانةية تيَبطةين بو جا بةرِاستى ثيَويستة باش لة     

ةئةةركى سةرشةانى هةمووانةة و يةكيَبةة لةةكارة      مةلَ بةضاكى ثةيامى خوا بطةيةنني كؤبتوانني بةك
 .ئوممةتة مةزنةكانى ئةم 

 !شة ؤخواية طوناهو كةم و كوِرميان بث
 ،ضةند رِاستيةك هةية كةهةموو دةبيَ بيزانني تا شةيتان و ثياوانى شةيتان زةفةةرمان ثةيَ نةبةةن         

 :مةلَ دةَليَن ؤكبةئةوةى ساردمان ببةنةوة لةكارى  ؤناحةزان ب
مةةلَ  ؤدةَليَني حيزبايةتى و كةارى بةك ! دييدارى و حيزبايةتيان نةوتووة، ئةمةتان لةكوىَ هيَيا ؟؟ -
 .ةو خزمةتى بةرنامةى خوا دةكةينيةوة دييى خوا باَلودةكةييةوؤكاريَبة و بةهؤه

ئيَمة نةةمان وتةووة   ؤخ :كةم و كورِى هةيةو فاَلن واى كردو فيسار واى كرد، دةَليَني ؤباشة خ -
ظةةو  ؤمةلَة كارى مرؤديارة ئةم كارى بةك...شةؤبثكورِاان خواية طوناهو كةمو : يَ عةيبني دةَليَنيب
ظيش طوناهبارة وبيَجطة لة ثيَغةمبةران كةس مجصوم نيية، بةاَلم سوورنني لةسةر طوناهو كةم و ؤمر

 .كةين و ضاوةرِيَى رِةمحى خواينكورِى و، ضةند بتوانني ضارةسةرى دة
مانةدا نةةرم و نيانيمةان هةَلبةياردووة و    مةَلطا موسةولَ ؤئيَوة نةرم و نيانن، دةَليَني لةم ك دةَليَن -

ئيَمة بةحاكم نةاَليَني  : ستا عومةر تةملةسانى رِابةرى سيَيةمى برايان دةَليَتؤمان هةية، مامؤشيَوازى خ
ئةطةةر   : دةَلةيَني  ، يسافيتبيَ ئي : رِاستت نةوتووة، هةروةها ناَليَني: دةكةيت، بةَلبو دةَليَني  ؤدر



  

ئةةوةى   ؤئةمةةش بة   ،ريَبى ترؤهةر هةمان مةبةست دةطةيةنىَ بةاَلم بةج ؤخ ،مانؤئييسافت هةبىَ ب
ديةارة    ،مةَلطا بةتوندو تييى هةَليةوةشةيَ و دانوسةتان جيَةي ملمالنيَةي نادروسةت بطريَتةةوة       ؤك
ى لةخوارةوةية وةك يةك نقوم دةبن مةَلطا وةك كةشتية دوو قاتةكةية ئةوةى لةسةرةوةية و ئةوةؤك

 !!ئةطةر خوانةخواستة كونى تيَ بوو 
ى هةيةةو  ؤبريمان نةضىَ كة ئةمر بةضاكةو جَلةةو طةريى لةخراثةة لةئيسةالمدا سةيوورى خة           
طريى لةخراثةيةك بووة مايةى سةرهةَلدانى خراثةيةكى تر ئةوة نامةى تايبةتى هةية، ئةطةر جَلةوبةر

 .ضاكى مةكة با خراث نةبيَت : وةك وتراوة نابيَت بيبةين، هةر
نةةوة، قوتابيةكةةى   ؤن مةةى دةخ ؤريَبةدا دةرِ ةئيب تةايةو قوتابيةكى بةالى ضةةند تةت : دةَليَن     

ش بةن باشةرتة   ؤوازيان ليَ بيَيةة سةةرخ  : دةيةوىَ رِيَيان ليَ بطرىَ و نةهيََلىَ، ئيب تةاية دةفةرموىَ 
 !ن ببوذن ئاطا بن و موسوَلمانابةلةوةى 
شةرِو بةالى طةةورةترى لةيَ     ئةزموونى سااَلنى رِابردووش ئةوةيان سةملاندووة كةتوندو تييى     

ناشرين كردنةى موسةوَلمانان، ديةارة ئةةوان      ؤزنةوة بؤ، ضونبة دوذميان ئةو هةلة دةق دةكةويَتةوة
 .هةل دةطةرِيَن ؤلةبوارى رِاطةياندندا دةستيَبى بااَليان هةيةو ب

ويستيان بدةنة شاخ و بةضةكدارى شيتَ ببةن، يةكسةر دةزطةاى  ( اإلنقاذ)ى بةرةلةجةزائريدا      
دروستبردو  ؤمةَليَبى ئيسالميان بؤو ك(مجال زةيتون)ى ناردة دةرةوة بةناوى ؤخمابرات كةسيَبى خ

، تاناضاربوون دا(ةبةر)يةكى بسيتَ رِيشيان ثيَ هيَشتيةوةو كةوتية سةربرِييى خةَلك و دةيانهيَيا بةسةر
مةةَلى جيهةادى ميسةريش ثةاش تونةدو تيةيى و       ؤدةست هةَلطرن لةو كارة، بةهةةمان شةيَوةش ك  

بةمةش شيَوةى كاريان وةك شةيَوةى   ،يانا ضوونةوةو وازيان لةو شيَوازة هيَياوؤر بةخؤكوشتاريَبى ز
سةةر شةيَوازى   لةلةوةو ثيَش مةناعةةتيان نةةبوو برايةان كةافر ببةةن       كارى برايانى ليَ هاتةوة كة

 !كاريان
 !غةيبةتى كةس مةكة 

دةكات، غةيبةةت   ، ض ثيَويست نو لةهةزاران كةس ثيَك هاتوو ةنخوا كاردةك ؤمةَليَك بؤك     
مةَليَبى ؤ، ئاشبراية ئةطةر غةيبةتي كةسيَك حةرام بيَت ئةوا غةيبةتى ك بشبيَيرىَ و ثشتيان نببريَ

 .هة، ئةوةندة هةزار جار طونا ضةند هةزار كةس
خواو ئيجتيهادةكةةيان   ؤمان طوناهبار ببةين، ئةطةر دةَليَي ئةوان نازانن كارببةن بؤخ ؤباشة ب     

 .باشرتى ببة  ؤهةَلةية، فةرموو ت



  

مان دروستبردووة ؤخ ؤئيَمةى برايان لةم عةرزى خوايةدا بييايةكمان ب: دةَليَت(راشد)ستا ؤمام     
 ؤخةريتةكةيت بةدلَ نية بة  ؤشة، ئةطةر تؤخواو دَلمان ثيَي خ ؤلةذيَر سيَبةريا دةذين و كاردةكةين ب

رة، فةرموو بييايةكى تر دروست ببة بةةو خةريتةيةةى   ؤدةيرِوخيَيى بةسةرماندا، ئةوة ئةرزى خوا ز
 .!!ئةةو شةيَوة كةارةى كةبةضةاكى دةزانةى       ؤرة بانطيان كة بة ؤت دةتةوىَ و خةَلبى خوا زؤكةخ

خوا لة دنياو قيامةتدا طوناهو كةةم   ىَشؤثبةم و كورِى موسوَلمانيَك ئةوة ان بري نةضيَت، ئةوةى ك
 ..( من سرت مسلمًا سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة) ىَشؤثدةوكورِى 

مةسةلةيةكى تريش هةية طرنطةو يةكيَبة لةو مةبةسةتانةى ئيسةالم كةئةيةةوىَ بيهيَييَتةة دى،          
 ( :احلجنرات [)يُكمؤمنوَن إخوٌة فأصِلحوا بنَي أَخن ؤملإّنما ا] ئةويش برايةتى موسوَلمانانة، ضونبة

 .دى جياوازمان هةبيَت و بةراش بةني  ضوومنان لةمةسةلةيةكدا جياواز بيَت و دوو ئيجتيهاؤدةكرىَ ب
ر دانوستان دةكةن ناطةنة ئةجناميَك و، ؤئيمامى شافيجى لةطةلَ هاوةَليَبيدا رِاى جياوازى دةبيَت و ز

ةرد نةطرىَ و شةيتان دَلى كرمىَ نةةكات، ئيمةامى شةافيجى بةهاوةَلةكةةى     ئةوةى دَلى ط ؤثاشان ب
: واتةة .  ( مواقنف تربوينة  . ل)  ( ان نكون اخوانًا وإن َلم نتَِّفق يا أبا موسن أال يستقيم) : ةَلىَد

 .لةسةر يةك رِاش رِيَك نةكةوين برابني هةرضةند  كرىَئةى باوكى موسا نا
وُقنل  ] : ش نةكةةين، قورئةان دةفةةرمويَت    ؤمان خة ؤرابني و شةيتان بةةخ دةبا ب! دةكريَ... بةَلىَ 

[ إنَّ الشَّيطاَن َيننَزُع َبينَنهم إنَّ الشَّنيطاَن كناَن لإلنسناِن َعندّوًا مبيننا ً        ال تن هي أحَسُنِلِعباِدإ َيقولوا 
يتان ضةاكرتين قسةة ببةةن، ضةونبة شةة     : بةبةنةدةكامن بَلةىَ    (خ.د)ئةى حممد: واتة ( :اإلسراء )
جابةداخةوة هةى  ).ةيتان دوذميى ئاشبراى ئييسانة بدات، بةرِاستى شةرِاستى دةيةويَت نيَوانيان تيَبب

ن ثةيوةنديةةكان  ؤواهةية نةك هةر ضاكرتين قسة ناكات بةَلبو خراثرتين قسة دةكات، دةى ئيرت ضة 
 !(.باش دةبن ؟

 هاوسةنطى لةذياندا 
ةهةةموو وانةيةكةدا ثلةةى دةرضةوون بهيَيةرىَ، بةهةةمان       ن دةبيَ لؤذيان وةكو قوتاَانةية، ض     

ي بةداتىَ و تيادةرضةيَ،   ؤظةة لةذياندا دةبيَت طرنطى بدات بةهةموو اليةنيَك و هةقى خؤشيَوةش مر
َت احِلكمنَة  ؤتي احِلكمَة َمن َيشاُء وَمن ُيؤي:] ئةمةش لةو حيبمةتةوة ديَت كة قورئان باسى دةكات 

خةوا بةهةركةةس بيةةويَت و    : واتةة  ( :البقرة[ )وما يذَّكَُّر إال  ُاُلوْا األلبابفَقد ُأوتَي خريًا كثريًا 
شايستة بيَت حيبمةت ودانايى دةبةخشيَت و هةركةسيش حيبمةتى ثيَ ببةخشريَت، ئةوة بيَطومةان  



  

 ةندةكان كةسانى تر لةو بةهرةية تيَياطةةن و ثةنةد   ؤرى ثيَدراوة، جا بيَجطة لة ذيرو هؤخيَريَبى ز
 .وةرناطرن

إّن ِلَربََّك عَليَك حقَّا، وإنَّ ِلَجَسِدَك عليَك حقَّا، وإنَّ ِلَعيَنيَك علينَك  ] دةفةرمويَت  (خ.د)ثيَغةمبةر     
مةةَلىَ هةةمش هةةن كةة دةبةىَ      ؤبةَلىَ ك [أعطوا كل ذإ َحّق حق ه ... هِلَك عليَك حقَّا حق ا، وإنَّ أل

 : جيَبةجىَ ببريَن و بدريَن 
ظةةة  ؤية دةبيَت طرنطيان ثىَ بةدريَت، مر ؤت و ئةندامةكانت هةقيان لةسةرتة، بؤةى خالش /يةكةم 

ى بشوات و جلةى ثةاك و   ؤثيَويستة بةشى ثيَويست َةويَت و، هي  نةبيَ هةفتةى جارىَ دووجار خ
ئةى ثيَغةمبةةرى خةوا   : وتى (خ.د)الى ثيَغةمبةر  ؤهتد، ثياويَك هات ب....رِيَك و ثيَك لةبةرببات و

فةرمووى نةةك هةرئةوةنةدة    (خ.د)، حةزرةتيش(هتد...م، داى بهيَيمؤبيش)سةرو قيم طى بدةم بةطرن
فةرهةةنطى هةي     بةرِاسةتى برِواناكةةم لةة   ...يت و داى بهيَيىَ، بةَلبو رِيَزى قةيت بطةرة   ؤبيش كة

 ( ! رِيَزى قيت بطرة)طةليَبدا بطةرِيَيت دةستةواذةى ئاوا جوان هةبيَت 
ش ببريَةت،  ؤخة  ؤثةيدا ببريَةت و ذيانيةان بة    ؤزيان بؤرِزمش و رِ دةبيَت،  ميالَ هةقى مالَ و/ دوو م

) دةفةةرمويَت   (خ.د)حةةزرةت ... هتةد ....ياريان لةطةةلَ ببريَةت، بةضةاكى ثةةروةردة ببةريَن و      
 (.مالَ و مياَلم ؤمالَ ومياَلى ومن ضاكرتييتامن ب ؤضاكرتييتان ضاكرتييتانة ب

رى لةكضةةةكانى دةطةةرت و ؤدةكةةرد لةطةةةلَ عائيشةةةداو رِيَةةزى ز ثيَشةةربِكيَى (خ.د)حةةةزرةت    
 .ارى دةكرد لةطةلَ مياَلةكانيانلةبةريان هةَلدةستاو ي

رِيَزطرتيى دايك و باوك و خزمةتبردنيان هةقيَبةو، ئةوةش مايةى دةسةتبةوتيى بةهةشةتةو    /سَييةم
 .لةطةَليان لةطوناهة طةورةكانة خراثةكردنيش

ئيسالم ئةوةندة مةزنة باسى هةقى رِيَطا دةكةات بةةوةى ئةطةةر شةتيَك رِيَةى       هةقى رِيَطا، /ضةوار م 
زيةاتر   ئيمان كة وة ئةمةش دانراوة بةبةشيَك لة(إماطة األذى عن الطريق ) خةَلبى طرتبوو البريَت 

 (...بضع وسبعون شعبة)لةحةفتا بةشة 
ئةمةش برِوادار هةولَ  ؤب (ك حقا إن لربَِّك علي) هةقى خوا كة لةثيَش هةموو هةقةكانةوةية /ثَينجةم

 ؤشةىَ بة  ؤر ببةات و بانطةةواز ببةات و تيَبب   ؤدةدات فيَرى زانستى شةرعى بةيبَ و خواثةرسةتى ز  
 .هتد ...ئاييةكةى و 

رِاستيشةدا لةةززةتى    ةت، كة لجابرِوادار لةبطرةو بةردةى جيَبةجيَبردنى ئةم هةقانةدا ماندوو دةبيَ
 .بوونةدايةشش و ماندووؤذيان لةو هةولَ و ك



  

 : دةكات و دةَليَت  ؤئيب جوزى باسى ئةم حاَلةتةمان ب
ر شةت فيَةرمب وكةةم    ؤمم كرد سةرم سورِما، ضونبة من حةزدةكةم زؤةت بةرزى خمسةيرى هيم) 

بةدةست  ةتى دةزامن، هةرضةند رِةنطة تةمةنيش بةش نةكات ئةو هةموو زانستةى تيامزانني بةبيَ هيم
 .بهيَيم 
( حنارَ احلنايف  شةر كةورِى   يب)دةكةم كارببةم بةو زانستةى هةمةةو ئةمةةوىَ وةك   ئيجا حةز      

ئةمة بةبيَ ئةوةى لةخةَلبى دابرِيَم،  .هتد...زوهدم هةبيَ و( مجروف البرخي)وةرعم هةبيَ و وةك 
ثاشان دةمةةوىَ كةارو كاسةثيةكيش ببةةم تةا ئاتةاجم        .بةَلبو بةردةوام سوود بةخةَلبيش بطةيةمن

ةتى مديارة ئةوةى هيم،دةست لةخةَلبى ثان نةكةمةوة و كةس ميةت نةكا بةسةرما بةكةس نةبيَ و
 .ديسان حةز دةكةم مياَلم هةبيَ و لةدةورم بن بةرز بيَت هةروا دانانيشيَت،

م سووديان ََ وةرطريىَ و ؤسم و نووسراوةكامن دواى خوئةمة بيَجطة لةوةى كةحةز دةكةم بيو    
ريَك ؤج،مةَلة شتيَبى دذ بةيةكةو ؤكردنةوةى كؤدنةوةى ئةمانة هةمووى ككرؤديارة ك ،ناوم مبيَينَ 

ن بيَةت تةسةليمى بةووم، رِةنطةة     ؤبةةاَلم هةرضة  ، ماندويَتى و شةثرزى و ئةازار دروسةت دةكةات     
شش و ماندوو بوونةدا بيَةت، ئةطةةر طةيشةتمة ئةةو هةةموو      ؤو ضاكبوومن لةو هةولَ و ك(تهذيب)

ئةطةر نةشطةيشتم ئةوا نيةتى برِوادار لة كارةكةشى طرنطرتةو خيَرى  شتانةى لةنيةمتداية ئةوة باشة
 (صيد اخلاطر...)مم دةست دةكةويَت ؤخ

 ...ريَك هةقةكان ئةداتؤر لة برِواداران هةيةو هةركةس بةجؤئةم حاَلةى ئيب جوزى الى ز
 : هاوسةنطى و ضةند تيَبيييةك 

يةة طرنطةى بةهةةموو    ؤيامةت بةةردةوام دةبيَةت، ب  ذى قؤئاشبراية ئيسالم ئايييَبى جيهانيةو تارِ -
 .بواريَبى ذيان دةدات و هانى موسوَلمانانيش دةدات كة طرنطيان ثيَ بدةن

نةوة موسوَلمانان كةمرت لةاليةنةكانى تر طرنطيان داوة بةةبوارى ثزيشةبى، ئةمةةش واى    ؤهةرلةك
حةةاللَ و حةةرام طةرنطرت بيَةت     وانازامن هي  زانسةتيَك ثةاش    )لةثيَشةوا شافيجى كردووة كةبَليَت 

لةزانستى ثزيشبى، كةضى بةداخةوة ئةهلى كيتاب زالَ بوون بةسةرماندا لةةو بةوارةدا و ثيَشةمان    
  (. كةوتوون

 يَيان نةئةدا بةثزيشبىر خةمى بوو كةموسوَلمانان طوؤجى زثيَشةوا شافي) :هاوةَليَبى شافيجى دةَليَت
زانستةكانة ثشت طويَ خراوةو جوولةكةو طاور تيا باال ثزيشبى كةيةك لةسةر سيَي : ، دةيووت و

 (.دةسنت



  

ئةم طةوىَ ثيَيةدانةة ضةةند زيةانى      ئةطةر سةيريَبى خيَراى ميَيووى ئيسالمى ببةين، دةبييني كة     
ر لةخةليفةو كاربةدةستان ثزيشبى تايبةتيان جوولةكةو طاور ؤمةَلطاى ئيسالمى، زؤطةياندووة بةك

حممةد  )وةك دةشةزانن كةة    ،يش نبوَلى ناكةن لةةزيان طةيانةدن بةموسةوَلمانان   بوون و ديارة ئةوان
يةان نةةكرا تاثزيشةبيَبى تايبةةتيان     ؤر كردنيةان دا ب ؤنزيبةةى ضةواردة جةار هةةوَلى تةري     ( الفاتح
شك و ثاشان ببيَتة ثزيشبى تايبةتى سوَلتان و كةم ؤو واى كرد كة نزيك ببيَتةوة لةك(استيبول)ناردة

ئيجةا   ،ر بةوو لةلةشةياو كوشةتى   ؤدةكردة خواردنةوة تاسةرةجنام ذةهر رِيَيةكةى ز ؤكةم زةهرى ب
 (....ى بةرزة فرِى ئيسالم تياضووؤهةَل)هةموو ئةوروثا دةستيان هيَيا بةدَلياناو وتيان 

، سةوَلتان  ىَذئاوا نايانةةوىَ دةسةت موسةوَلمانان ببةةو    ؤنةوة رِؤر زانستيش هةية هةر لةكؤز     
ذئاوا نةيانهيَشت فيَر ؤرِ لةبوارى نةوتدا، رِؤببية ثسث ى كةؤكةسيَبى نارد زةمانى خ عبداحلميد ضةند

 ؤرِيان دةنارد بةخاكى ئيسالمدا دةطةرِان بؤيان ثسثؤكةضى خ... بب و ئاستةنطيان هيَياية بةردةميان
نةدىَ شةتى   زياتر ضاوورِاوكردن  شيَريَك و هةؤدا، جا ب(ئاثار)نةوت لةذيَر ثةردةى طةرِان بةدواى

ئةمةش سةوَلتان لةيادةوةريةكانيةدا باسةى    ) ،زيويانةتةوةؤسوَلتان عبداحلميد طواية د ؤنيان برد بؤك
 .!(كردووة 

ةكان مةةرجيان لةسةةر دادةنةيَن    يكاتيَك واَلتة ئةوروثيةكان قةرزيَك ئةدةنة واَلتة بةناو ئيسالم     
 .بضيَت ؤرةكة بةفريِئةوةى هةر بةقةرزارى مبيَييةوةو ثاؤب! كةبيبةن بةضى ؟

يان قةرزيان دةدةنىَ و يارمةةتيان دةدةن بةمةةرجىَ سةةركوتى ئيسةالميةكان ببةةن، هةةروةك            
مةةةرجيان دانةةا لةسةةةر واَلتةةى يةمةةةن، طوايةةة بةمةةةرجيَك يارمةةةتى دةدةن و قةةةرزيان دةدةنةةىَ   

 !كةئيسالميةكان لةبةشداريبردن لةحوكمدا دوورَاتةوة ؟
بةشةةةيَبة لةةةةو  ،هتةةةد... مى وؤارى ثزيشةةةبى و ئةنةةةدازيارى و ئةةةةت طرنطيةةةدان بةةةةبو     

خةةوا ببريَةةت  ؤضةونبة هةةةركاريَك كةةة بة   ،ى دروس بةةووينؤكةةة ئيَمةة بةة (عبةةادة)خواثةرسةتيةى 
رِى تايبةت لة هةر بواريَبدا والت ثيَويستى ثيَةى بيَةت   ؤثسث ؤئةوةى دانةميَيني ب ؤئةمةش ب،عيبادةتة

 ؤيَت بةرنامةى ئيسالم ثةيرِةوى ببات جارى واهةيةة دائةةميَين بة   ئةوةتة لةواَلتى سودان كةدةيةو.
 .رِى تايبةت ؤثسث
بةردةوام كارى لةسةر  (خ.د)ئةم مةسةلةى هاوسةنطية هاوةاَلنيش ناالندويانة ثيَيةوة و حةزرةت -

ضةبةرانى  ؤ، ك(خ.د)مةدييةة، ثيَغةمبةةر   ؤضيان كرد لةمةكبةوة بة ؤكاتيَك موسوَلمانان ك ،كردووة
 ،(درداءوابن )ى فارسى بةوو بةةبراى   (سلمان)ةكانداو كردنى بةبرا، (انصار)شبرد بةسةر ماَلة دابة



  

ي و جةل و  ؤَلةيةو هةي  طةويَ بةةخ   ؤى بييى شةرِ (درداء ئةبو)سةردانى كرد، خيَزانى ( سلمان)كة
ئةةبو دةردائةى بةرات كةارى بةةدنيا      : ئاوايت؟ ئةةويش وتةى    ؤب: بةرطى نادات، سةملان ليَي ثرسى

 ...نةماوة
: ، سةةملان وتةى   (ذووى سةونيةت ؤرِ)ذوومؤمن بةرِ ؤنان َ ؤت: كاتيَك نان دانرا ئةبو دردا وتى     

كاتيَةك   ،م، ناضار ئةبو دردا لةبةر ميوانةكةى رِءَذووةكةى شةباند ؤى لةطةَلما نان ناخؤتانان نةخ
ىَ، تاسةيَيةكى  شةو نويَةي سةةملان ثيَةي دةووت بيةوو جةار      ؤشةو داهات ضةند جار ويستى هةستىَ ب

 .هةستة بابةيةكةوة نويَي ببةينئيجا دة: دوايى شةو ئيجا سةملان هةَلى ساند و وتى
إن لربك عليك حقا، ولنفسك علينك حقنا،   :] بةيةكةوة نويَييان كردو ئيجا سةملان ثيَي وت       

ةوة، ئةةويش  طيَرِاية  (خ.د)ثيَغةمبةةريان  ؤدوايى هاتن ب [وألهلك عليك حقا، فاعط كل ذإ حٍق حق ُه
 (.بوخارى طيَرِاويةتيةوة ...) سةملان رِاست دةكات: فةرمووى 

هاوسةنطى لةنيَوان بانطةواز كردن و جيَبةجيَبردنى و سونيةتةكاندا ثيَويستة، تا بانطخواز زياتر  -
يدا بةشةو لةشةو نويَ كىَ ثياويَبم ثيشان دةدات كة)لةخوا نزيك ببيَتةوة، ثياو باشيَبى تابيجني دةَلىَ 

ديارة ئةو كةسانةى ئةو  هاوسةةنطية   ،(ذيشدا بةدةم خةَلبةوة ثيَببةنيَتؤبطرى لةترسى خواو لةرِ
 .منرِادةطرن كة

شةةيَخ عبةةدالقادرى طةةةيالنى بةرِةمحةةةت بيَةةت، لةطةةةلَ ئةةةو هةةةموو خواثةرسةةتيةى دةيبةةرد      
خواى طةورة ويسةتى  : )جاريَبيان وتىور ؤبووة مايةى هيدايةتى خةَلبيَبى زبانطةوازيشى دةكردو

خةوا زيةاتر لةةثيَيج سةةد كةةس لةسةةر دةسةتما         ؤوابوو كةسوود بةخةَلبى بطةيةمن، سةوثاس بة  
التيةازع   ل ( موسوَلمان بوون وزياتر لةسةد هةزار كةسةيش لةسةردةسةتما تةوبةةيان كةردووة    

 ( .حممد موسى الشريف.د)والتوازن 
بةرِاستى ) فيَركردن ؤو سةردانيان و طرنطيدان بةخهاوسةنطى كردن لةنيَوان تيَبةالوى خةَلك  -

 .( كات كةمة، يارمةتى براكةت بدة سوود لةكاتةكانى وةربطرىَ
ز دا مردووة، بةزاناى ثايةبةرز ئيرباهيمى حةربى كة لةة   كة لةساَلى القاضن ئيمام يوسف      
الت و سةةردانت   ؤت بيَني بة باوكى ئيسحامش ئةطةر بةثيَي ثيَويس)ضيدا مردووة دةَليَت ؤى ك()

             ، ئةةويش وتةى  (ببةين، ئةوةندة هةقت لةسةرمانة دةبيَت هةميشة لةةالت بةني و لةخزمةتتةدا بةني    
شةويسةتيةوة  ؤوشبى وبيَ سةليقةييةوة نيةو هةةموو هةاتييَبيش لةخ   هةموو نةهاتييَك لةخراثى و) 

 (.ةية دَلةكان نزيك بن لةيةكةوةنيية، طرنط ئةو



  

ر دةناسيَت و شةار فةراوان   ؤبةرِاستى ئةمة كيَشةى ئةم زةمانةية، هةريةك لةئيَمة خةَلبانيَبى ز     
ت ؤخة  ؤ، بزامن كاتت دةميَييَتةوة بة  ، وةرة هةقى هةموان بدة رنؤز( ماشاء اهلل)بووة، كةس و كار 

يةةوةو سةوود   ييةةك بهيَي  ؤية بادةم بةطلةيى نةبني و عةوزر بة  ؤشتيَك فيَر بيب، يان شتيَك بيووسى، ب
لةكاتةكامنان وةرطرين بةباشرتين شيَوة، سابةَلبو بةفةزَلى خوا بةهةةموو اليةةكمان كةاروانى ئةةم     

 ...بانطةوازة هةنطاوىَ زياتر لةسةر دةستمانا بضيَتة ثيَشةوة
يت و ؤ، ئةطةر دنيات ويست بةرِيَطايةكدا برِ ئاخريةت دوورِيَى جياواز نيني رِيَطاىرِيَطاى دنياو -
يت و ئاخريةتيش ؤ، بةَلبو دةتوانى بةرِيَي دنيادا برِ يتؤطةر ئاخريةتت ويست بةرِيَطايةكى تردا برِئة

 ...خوا ؤنيةتت رِاست ببةيتةوة ب بةدةست بيَييَت بةوةى كة
           ش ببةةةين و ثشةت طةويَى َةةين، قورئةان دةفةةةرمويَت    ؤخةواى طةةورة نايةةوىَ دنيةا فةةرام          

                           [ َلَعل ُكم َتَتَفك روَن يف الّدنيا واآلِخَرةَكذِلَك ُيَبّيُن اهلُل َلُكُم اآلياِت  وَذا ُينِفقوَن ُقِل الَعفَيسألوَنَك َماو] 
تان و ؤئةوةى زيادة لةخ: دةكةن ضى ببةخشن لةرِيَي خوادا، بَليَثرسيارت ليَ: واتة ( :البقرة) 

، تاوةكو بري ببةنةوة لةدنياو رِوون دةكاتةوة ؤيتان بؤية خوا ئايةتةكانى خمالَ و مياَلتان، ئابةو شيَوة
 .ئاخريةتتان

             :ببات لةدنياو لةئاخريةتةدا  ؤهةروةها قورئان فيَرمان دةكات كة بثارِيَيةوة لةخوا كةضاكمان ب     
ِقنا َعذاَب النَّار،أولئَك َلُهم َنصيٌب ِمّما وَحَسنًة وِمنُهم َمن َيقوُل َرّبنا آِتنا يف الّدنيا َحَسَنًة ويف اآلِخَرِة ] 

 ( :البقرة[ ) َكَسبوا واهلُل َسريُع احِلساِب 
ثةيداكردنى بييَوى و ئا ليَرةوة مةسةةلةى مةالَ و سةامان     ؤديارة ذيان لةدنيادا هةوَلى دةوىَ ب     

 ؤبةمايةى رِاطري بوونى ذيةان، بة   ديَتة ئاراوة، كة ئةمةش ئيسالم بةطرنط طرتويةتى و ثارةى داناوة
مةَلطايةة  ؤئةوةى ثارةكانى كةثارةى ك ؤبيَت ب(سفية)منوونة ئةطةر كةسيَك نةفام و بيَ عةقلَ بيَت و 

، قورئةان   ى سةرثةرشتى ببريَت و َريَتةة ئيشةةوةو بةةوة بةةخيَويش ببريَةت     ؤتيا نةضىَ، ئةبيَت ب
ُقولنوا  واكُسوُهم وارُزقوُهم فيها وُم اليت َجَعَل اهلُل َلُكم قيامًا توا الّسَفهاَء أمواَلكًُؤال ُتو] : دةفةرمويَت

  (:النساء[ )َلُهم َقواًل َمعروفًا 
 ؤيةة نابيَةت بةةفريِ   ؤب( اليت جَعل اهلل لكم قياماً ) ثارة خوا كردويةتى بةمايةى رِاطريكردنى ذيان: واتة
كاروكاسثيشةيان   (خ.د)نى ثيَغةمبةةر هةاوةالَ  ،رِايى تةخشان و ثةخشةانى ثةيَ ببريَةت   ؤو بةخ تبدريَ

يةة  ؤدةكردو لةرِيَى بازرطانيةوة ثارةى باشيان ثةيدا دةكردو ثارة بةدةستيانةوة بوو نةك لة دَليانةا، ب 



  

تةنانةت شةةش كةةس   ،استى بانطةوازى خوادائر بةدَلفراوانى دةذيان و دةستيان نةقوضاندبوو لةؤز
 ...نةر بوونؤومليلةو دة كةسةى كة ميدةى بةهةشتيان ثيَدرا بو

خيَرنيةة لةكةسةيَبدا كةنةيةةويَ    : )جني دةَلةيَ يكة يةكيَبة لةةتاب (سجيد كورِى املسيب)ئةوةش      
 (.بباتةوةو هةقى خواى ليَ بدات و موحتاجى كةس نةبيَتؤثارةى حةاللَ ك

م ر مةبةسةت نةةبوو، بةةالَ   ؤجاران ثةارة ز ) ضيدا مردووة دةَليَتؤك كة لة(سوفيان الثورإ)    
 ؤضيدا ثارة قةةَلغان بووبيَةت ئةةى ئةةمرِ    ؤباشة لةسةدةى دووةمى ك(...قةَلغانى موسوَلمانة  ؤئةمرِ

ضييةو دنيا دنياى ثارةيةو جولةكةو طةاور بةةثارة حةوكم دةكةةن و خةةَلك      ؤكةسةدةى ثانزةى ك
ان بةويَ دةيهيَييةة   دةكرِن و دنيا هةَلدةسورِيَين، تةنانةت لةهةَلبياردنةكاندا بةثارةو ثرِوثاطةندة كيَي

 .ةترين دةوَلةتدا كة ئةمريبايةسةر حوكم لةطةور
كةواتة دةبيَت بةضاويَبى تر سةيرى دنياو مالَ و سامان ببةين و ليَي نةترسني، بةةَلبو ئازايانةة        

 بدةين لةرِيَى حةالَلةوةو ئازايانةش خزمةتى بانطةوازى خةواى  ثةيَ ببةةين تةاوةكو لةة      ؤهةوَلى ب
ثةناى طرتووة بةخوا لةفةقريى  (خ.د)سةربةرزو سةرفراز بني، ئةوةندةش بةسة كةحةزرةت قيامةتدا 

اللهم إني أسنألك  ( )اللهم إنن أعوذ بك من الكفر والفقر) : و داواى دةوَلةمةندى كردووة لةخوا 
 (...نعم املال الصاحل للرجل الصاحل)يان دةفةرمويَت ( الُتقن والِغَنن

 ؤثةارة يارمةتيةدةريَبى ضةاكة بة    : واتةة (نعنم العنون علنن تقنوى اهلل املنال     ) :هةروةها دةفةرمويَت  
 .مييلالد/ كنز العمال، .ارى كثاريَز
الدراهم والدنانري خنواتيم اهلل يف أرضنه منن جناء خبناا منواله       ) لةفةرمودةيةكى تريشدا هاتووة     

رى ؤةسةر زةوى، هةركةس مة ري خوان لؤدرهةم و دييار م: واتة نز العمال ك( ضيت حاجتهُق
 .كارى جيَبةجيَ دةبيَت ىَثةروةردطارى ثيَب

هةَلثةدايةو ضاوى تيَر نابيَت و رِةنطة ثةالمارى ضةند ئيشيَك بدات و  ظةة هةميشة لةؤرِاستة مر -
 هةقى هيضيشيان بةتةواوى نةدات و باش فريايان نةكةويَت، ئةمةش ديارة دةيبات بةرةو ئةوةى كةة 

 .ى بباتة سةرؤت بيَت و نةتوانيَت قسةى خوةعدى نارِاس
هاوسةنطى دةبيَت لةنيَوان كارةكانيدا، تاوةكو خاوةنى وةعدو ثةةاانى   وبرِوادار كار دةكات       

 .وانىَ بةضاكى ثيارِابطاتى بيَت و بتؤخ
 كات طرنطةو رِيَبخستيى كاتةكانيش بةهةمان شيَوة طرنطة، بةتايبةةت كةئيَمةة لةقوتاَانةةى        

ةتيان هةيةة،  ذوو حةةج و زةكةات كةاتى تايبة    ؤئيسالمدا خويَيدومانة، ئاشبراية لةئيسالمدا نويَيو رِ



  

يى لةوةعةدو  ؤرِاسةتط  (:النسناء )(  مننَي ِكتابنًا َموقوتناً  ؤإّن الَصالَة َكاَنت َعَلن املن  )منونة نويَي ؤب
قورئةان   ةتى ئيسةماعيل كةة  لةمةوعيدا سيفةتى ثيَغةمبةرانة سةالمى خوايان ليَ بيَةت ، ئةةوة حةةزر   

[ َكناَن َرسنواًل َنبّيناً   و عندِ وصناِدَق ال َاذُكر يف الِكتاِب إمَساعيَل إّنه َكاَن و] : لةبارةيةوة دةفةرمويَت
يان، ئةو سةعات ذ ت و خةَلبى سيفةتيَبى جوانةو كاتيش بريتية لةؤرِيَزطرتن لةكاتى خ (:مريم)

 .دةخوات يانيانؤبةفريِ قيامةتدا خةفةت لة لةظةة ؤةوةو مريناطةرِيَ و خولةكانةى دةرِؤن
ى ؤلةذوورةكةيةدا بةرامبةةر خة    و ر طرنطى دةدا بةكاتةكانىؤز طنطاوىزاناى ثاية بةرز على      

خولةةك و   دة ي ئامةادة دةكةرد بةة   ؤكاتيميَريَبى طةورةى دانابوو، هةموو كات ثيَش مةوعيةد خة  
ةكةات و ضةاوةرِيَي برادةريَبةى دةكةات كةضةى      ي ئامةادة د ؤذيَك خؤضاوةرِوانى ميوانى دةكرد، رِ

بيست خولةك دوادةكةويَت، ئةميش دةيباتة ذوورى ميوان و بةتةنها بيست خولةةك بةةجيَي ديََلةىَ    
 !شة ؤئةوةى تيَي بطةيةنىَ ضاوةرِيَي ضةند ناخؤالى و خزمةتيَبى باشى دةكات بؤئيجا دةضيَتةوة ب

 .هتد... نووسنت و ؤخواردن و ب ؤهةبووة ب ىؤئةمة بيَجطة لةوةى كةكاتى تايبةتى خ     
ديارة ئةم ِريَبخسةتيى كاتةةو تةمةةنى دريَةيى واى كةرد كةة بةهةةزاران ثةةِراو َويَييَتةةوة و              

تاربدات و خزمةةتيَبى  ا كةناَلةوة وبةهةزاران الثةرِةش بيووسيَت و لةضةندةها ئيَستطةو لةضةندةه
 .لتهاون باملواعيدظاهرة ا ل...بةرنامةى خوا ببات باش بة

 ضاكةكارى
ئةةوةى   ؤيان ببةن و ضاكةكاربن بة ؤز داوا لةبرِواداران دةكات كة خواثةرستى خؤقورئانى ثري     

يا أيها الذين آمنوا أركعوا وأسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلنوا اخلنري   ]  : سةرفرازى دنياو قيامةت بن 
 .احلج [لعلكم تفلحون 

خةةَلبى دةويَةت، خةواى طةةورةش هةانى       ؤشى بة ؤخيَر خوازةو خيَرو خبرِوادارى رِاستةقيية      
[ ُهم َلها َسناِبقوَن  وأولِئَك ُيساِرعوَن يف اخَلرَياِت :] اتهةموو خيَراتيَك ثيَشربِكىَ بب ؤدةدات كة ب

بةَلىَ ضاكةكارى و ضاكةخوازى مايةى رِةزامةندى خوايةو مسقاَلة زةرِةيةةك ضةاكة   ( :منونؤامل)
 ل(فمن يعمل مثقال ذرة خنريًا ينره  )قيامةت دةاويَييَتةوةو، ثاداشتى لةسةر وةردةطرييَت تةرازووى 

 (.نووسةر ) لةخزمةت قورئاندا 
 :منوونةيةك لةكوردستانةو  

مان لةسيوورى ئيَران الى ضوارتاوة، ؤلةيةكىَ لةطوندةكانى خ ئيَراندا، –لةثيَش شةرِى عيَرامش      
لةة   ، ثيةاويَبى طوندةكةة تارمةايى سةةربازيَك دةبةيينَ كةة       تانى سةاردا دةمةو ئيَوارةيةةكى زسة   لة



  

 كةة ( ن ةيارِةبيةكة ) طةرِاوةتةوةو لةسةرمادا لةوةداية رِةمش ببيَتةوةو ديارة ناتوانىَ بطاتةةوة (ئيجازة)
 .لةسةر ضياكة دةبيَت

مةةتى دةكةات و   ماَلةوةو ئةو شةةوة خز  ؤئةو ثياوة دةضيَت بةدةم سةربازةكةوةو دةيهيَييَتةوة ب     
الى سةربازةكانى تر، ثاش ماوةيةك ؤسةر ضياكة بؤبةيانى لةطةلَ كورِةكةيدا بةوالخيَك دةيييَريَتةوة ب

 .وندةكة تووشى رِاطواسنت دةبيَتدةست ثيَدةكات و طئيَران  -شةرِى  عيَرامش 
ي و خةةَلبى تةر   ؤى خة ثاش ضةند ساَليَك و ثيَش رِاثةرِين ئةو ثياوة هةندىَ واَلخ و مةرِو ماالت     

سى هةزار دييارى سويسرى و ثارةكة قايم دةكات لةجلةكانيداو  شيَت بةؤموسلَ و دةيفر ؤدةبات ب
دةطةرِيَتةوة لةسةيتةرةى كةركوك هةوليَردا دةيطةرن و ثارةكةةى ليَدةسةةنن و     ، كة دةيشاريَتةوة

، ى ن و كةلةبضة دةكةنة دةسةت رِايدةطر دائةوة ثارةى ثيَشمةرطةيةو، لةبةر سوورى هةتاو : دةَليَن
 .ئةميش ضى قسة دةكات طويَي ليَياطرن و بيَسوود دةبيَت

ئالةم كاتةدا كورديَبى ئاوا بةو ثارةيةوة بةردةست جةندرمةةكانى بةةعس ببةةوىَ، ئاشةبراية          
 بةئاسانى وازى ليَياهيَين، بةاَلم ديارة خواى طةةورةش بةرِةمحةةو ئةوةنةدةى ثيَياضةيَت سةةيارةيةكى     

رى دةبيَةت و  ؤعةسبةرى دةوةسيتَ و ئةفسةريَبى ثلة بةةرزى لةيَ دادةبةةزيَت كةحيمايةيةةكى ز    
لةم طةرمايةةدا   ؤبةدارةكةى دةستى دةكةويَتة طيانى سةربازةكانى سةيتةرةكةو دةَلىَ ئةم ثياوةتان ب

ى وانيةو ثارةكةيان شت : ، ئةَلىَ ى ثيَيةو طرتومانة( خمربني ) طةورةم ئةوة ثارةى: ، ئةَليَن  رِاطرتووة
 .يدا سةردةخاتؤليَ دةسيَييَتةوةو كابرا لةطةلَ خ

! باش بريكةرةوة ض خيَريَبت كردووة : نةخيَر، دةَليَ:دةَليَ  نامياسي ؟: لةرِيَ بةكابرا دةَليَت      
 .ضاكةيةى زووى بري ناكةويَتةوة هةرضى بري دةكاتةوة ئةو

دةسةالَ ئةةم ضةاكةى لةطةةلَ      ى ثةيَش زيةاتر لةة   ؤى خة تومةز ئةو ئةفسةرة سةربازةكةية كةكات    
عيَرامش دا  –ي ئازايةتيةوة لةشةرِى ئيَران ؤكردووةو لةمردن و رِةمش بوونةوة رِزطارى كردووةو بةه

  .ى وةرطرتووة و ئاوا ثيَشبةوتووة وبووة بةو ئةفسةرة(شجاعةالنو  )
بابتطةيةنني، ئةويش : سليَمانى، دةَلىَ ؤة بدةمةوىَ بطةرِيَمةو: كويَ دةضى، دةَلىَ ؤئيجا دةَلىَ ب     
ئةفسةرةكةش دةيباتة  ،م دةطةرِيَمةوة ؤركوك خةماَلت ئاوابيَت تةنها مب طةيةنية نةقَلياتى ك: دةَلىَ 

سةةيتةرةى كةةركوك بةسةةالمةتى دةرى     لةة  نةقَليات و سةيارةى حيمايةكانى لةطةلَ دةنيَةريَ تةا  
ناسياويَبى ميةى طيَرِاوةتةةوة لةةدواى     ؤرةية كةئةو كابراية ببةرِاستى ئةمة وانةيةكى طةو ،دةكةن 

 ...دواى راثةرِينى ؤطوندةكةى خ ؤرِاثةرِين كةطةرِاوةتةوة ب



  

 خوا بَي  ؤبا نيةمتان ب
 (خ.د)طرنطيدان بةنيةت و ثاكردنةوةى ئةركى سةرشانى هةموو برِواداريَبةى رِاسةتة، ثيَغةمبةةر        

 (.نياتإّنما االعمال بال)دةفةرمويَت 
كةضةى بةفةةزَلى خةواو    كةةمرتبوون  هةموو غةزاكاندا موسوَلمانان ضةند قةات لةةدوذمن    لة     

ضيدا، كاتيَةك  ؤدا لةساَلى شةشةمى ك(مةدائني)فةحتى  يان سةردةكةوتن، لةاوخواسوَلح ؤبةنيةتى ب
دواى دجيلةةدا و   سةعدى كورِى ئةبى وةقاص سةركةوت بةسةر فارسةكاندا ويستى بثةرِيَتةةوة بةة  

دوذمن ببةويَت تاوةكو شارى مةدائيييش فةتح ببات، ديارة ئةمةش كاريَبى ئاسان نةبوو، ضةونبة  
ى ؤدوذميتان بةه: وتى سوثاكةي و  ؤوتاريَبيدا بى ترى ثةرِييةوةيان نةبوو، سةعد كارؤكةشيت و ه

ثةةالمارتان دةدةن   مةاَلس داون، دةستان نايانطاتىَ و ئةوانيش كةى بيانةوىَ ؤيان بؤئةم دةريايةوة خ
يةة  ؤ، بوخةةمى دنياتةان نيةة    ليَةي برتسةن   دواتانةوة، جائيَوةش شتىَ نية لة ى كةشتيةكانيانةوةؤبةه

كارى دنيايى، بةرِاستى من دةمةةوىَ بةةم   ؤوادةبييم كةجيهادى دوذميةكةتان ببةن بةنيةتتان ثيَش ه
 !يان، جانازامن كيَ ديَت لةطةَلما ؟ؤدةريايةدا بثةرِمةوة ب

 .رِىَ و خيَر بيَييَتة رِيَمانهةموو هاواريان كرد، خوا بةخيَرى بطيَ     
ى خةوا نقةوم نةةبوون و    بةفةةزلَ  وئاوةكة بةوالخةكانيانةةوة  نزيبةى شةش سةد سوار دايان لة     

هاوةاَلنى هيَيايةدى، ئةو شةش سةد كةسة  ؤبةئاشبرا موعجيزةيةكى طةورة بوو خوا ب ثةرِييةوة كة
ةوة سوثاى فارسيان دوورخسةتةوة، تاسةةعديش بةةباقى سةوثاكةوة ثةرِيةةوة، لةةناو       لةوبةر ئاوةك

كيل واهلِل َلينصنرن اهلل ولينه، وليظهنرن    وحسبنا اهلل ونعَم ال) يةوة دةيووتؤوةكةدا سةعد لةبةر خئا
ثشةتمان بةةخوا   :واتةة  (دينه، ولَيهزمن عدوه، إن   يكن يف اجليش بغي، أو ذنوب تغلنب احلسننات   

سةردةخات و دييةكةى بةةرز دةكاتةةوة    ستانىؤبةسة، بةخوا خواى طةورة د هةر ئةومانةوبةستوو
ث زالَ نةةبيَ بةسةةر   و، دوذميةكانيشى تيَك دةشبيَيىَ، بةمةرجىَ لةسوثاكةدا تاوانبار نةبىَ يان طونا

 .ضاكةكاندا
دةستثيَشةخةرى  وام بةضاك زانى كةة  )  ىكةثةرِييةوة سةعد جةختى كردةوة سةرئةم مانايةو وت     

ببةن لةجيهادى دوذميتاندا بةنيةتتان، كةئةوةش ضةكيَبة خوا بةتايبةت داويَتى ثيَتان و، بةوة فةزَلى 
بةوة دوذميتان دةشبيَين و دةطةنةة   داون بةسةر كةسانى تردا، وةبةوة ثيَشييانتان سةركةوتوون، وة

 ( //- /ظارى اجملتمعؤط)  .(ئاواتةكانتان



  

 وتة دوا
 (يااهلل.. يااهلل.. يااهلل)

 ( :الرمحن[ )يف َشأن و َيَسأله َمن يف الّسماوات واألرِض كلَّ يوٍم ه] 
هةموو طيانلةبةرو زييدةوةران، هةرضةى هةةن لةة ئامسانةةكان و زةوى، هةةموو كةات بةةطوتار و        

ئاطاداريانةةو   ذيَك و هةةموو كاتيَةك  ؤبةزمانى حالَ، داواى ثيَويستيةكانيان لةخوا دةكةن، هةموو رِ
كةن  )جيَبةجىَ دةكات و مليارةهةا مليةار كةار تةاوتوىَ دةكةات بةة       ؤدةضىَ بةهانايانةوةو كاريان ب

 .لةبوونةوةرو لةجيهانى ئادةميزاد و ثةرى و فريشتةكان(فيبون
 ل هات،ؤئةطةر لةدةريادا رِةشةبا هةَلى كردو شةث

 ...يا اهلل : سةرنشييانى كةشتى هاوار دةكةن 
 ...نك لةبياباندا ونبوو، يان كاروان لةرِيَ اليداو سةرطةردان بووئةطةر كةسيَ
 ...يا اهلل: هاوار دةكةن 

 ئةطةر دةرطا بةرِووى داواكاريَبدا داخراو هي  كةس الى ََ نةكردةوة،
 ...يا اهلل: هاوار دةكات 

 ...، هيوا برِاو دةست بةهيضا نةطةيشتنئةطةر هي  دايى نةداو هةموو رِيَطاكان داخرا
 ...يا اهلل: هاوار دةكرىَ 

 ئةطةر سةرى دنيات ليَ هاتةوةيةك و دَلت تةنط بوو، تروسبايى نةما ئالةويَدا
 ...يا اهلل: هاوارببةو بَلىَ 

الى خوا بةرزدةبيةوةو لةو كاتةدا كة كةةس نيةة لةةم بوونةةوةرةدا بيَةت       ؤباش بزانة هاوارةكان ب
وإذا َسنَالَك  ] تةوة، دةتبيينَ و شةكواى حاَلت دةبيسةتىَ  ديَت بةدةم داوا بةهاناتةوة، خوا هةية كة

 [ِمنوا بي لعلنهم يرشندون   ؤُأجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليفإني قريب عبادإ عين 
ئةطةر بةندةكامن لةبارةى ميةوة ثرسياريان ليَبردى، ئةوا مةن نةزيبم و وةالمةى داواكةةران     : واتة 

ن وةاَلميةان دةدةمةةوة ،   ؤيان ليَم دةكةن، دةبا ئةوانيش هةةروةك مةن ضة   دةدةمةوة كاتيَك داوايةك
عائض / ال حتزن...)باوةالمى من بدةنةوةو برِوام ثيَ بهيَين، بةَلبو رِيَيان ثيشان بدريَت و سةرفراز بب

 (. القرني
ى ؤت بة ستا حممد حامد كة لةمزطةوتى طةيالنى الى عةلوةكة لةسليَمانى ثيَشيويَيى دةكاؤمام     

شيةكى ؤدةبن لةسليَمانى و، باوكى تووشى نةخ(طوندى باريبة)طيَرِامةوة كة لة دواى رِاثةرِين لة 



  

سليَمانى و ثارةو ثوليان بةدةستةوة ناميَينَ،  ؤر بؤالى دكت ؤسةخت دةبيَت و ضةند جار دةيهيَييَت ب
شةت  ؤر زةروورة طؤز ؤتة :  ئيَوارةيةكيان ثياويَبى ناسياويان سةردانيان دةكات و بةباوكى دةَليَةت 

 ...ئةوةى ضاك ببيت ؤيت بؤَ
 .من باشة ؤشت ببرِى، دةَليَن بؤستا حممد دةَليَت كورِم بةَلبو طؤباوكيشى بةمام     
ر خةمبار دةبيَت ضونبة دةمةو ئيَوارةيةو نةهيضى ثيَيةو نةكةسةيش شةك دةبةات    ؤستاش زؤمام     

ةو ديويةان و تيَةر دةطةرى لةةداخى بةيَ وةزعةى وبةيَ        ية دةضيَتة ذوورةكةى ئة ؤليَي قةرز ببات، ب
 مةَلىَ قازوقوَليط بةئامسانا تيَدةثةرِن و هةندىَ ضةكدار كةؤك ئةوةندة ناخايةنيَت كة... دةسةاَلتيان

ستاوة خيَرا ؤلةو ناوضةيةدا دةبن تةقةيان ليَ دةكةن، بةقةدةرى خوا دانةيةكيان دةكةويَتة ماَلى مام
قورئةان  ... ش دةكاتؤى دَليان خؤوكى ليَ دةنىَ و، خواى طةورة بةفةزَ خبا ؤسةرى دةبرِىَ و ب

إلنه منع اهللقق   إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفناء االرِض َء   أّمن جييُب املضطّر:] دةفةرمويَت 
ئايا كيَية جطة لةخوا كةبيَت بةهاناى ليَقةوماوو بيَدةرةتانةةوة،  : واتة /النمل[  .قلياًل ماتذكرون

شيةكان الدةبات و دةتانباتة جيَيشني لةزةويدا، ئايةا خةوا   ؤاتيَك ليَي دةثارِيَتةوة، ئةوسا بةالو ناخك
 .ك بريكةنةوة و ياداوةرى وةرطرنهاوةَلو هاوبةشى هةية؟؟ كةميَ

، بةنةدةش بةؤ   ش ديَيةت بةهانامانةةوة   ؤخوايت و تةنها ت ؤخواية ئيَمة شايةتى ئةدةين كةتةنها ت     
يَك ئةزموومن هةية لةم بوارةدا بةنيازم لة ثةرِاويَبدا بةناوى رازةكان تؤمارى ببةةم بةؤ   خؤم كؤمةَل

 .. ميَيوو،وةباَلوى ببةمةوة سابةَلبو سوودى ليَوةربطرييَت
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 ثَيشةكى
لك أميت سنيبلغ منا زوى لني    وإن ُم ،رأيت مشارقها ومغاربها فإن اهلل زوى لي االرض ) دةفةرموىَ(خ.د)ثيَغةمبةر      

هةموو حاَلةةتيَك كةموسةَلمانان تيايةا تووشةى نارِةحةةتى و       ؤئةم فةرموودةية وةآلمة ب ، مسلم (ها من
و هةواَلى (خ.د)ئاواى هيَياوةتة بةرضاوى حةزرةت ذؤذهةآلت و رِؤخواى طةورة رِ ،نةهامةتى دةبن
 .. ةطريَتةوة ذئاوا دؤذهةآلت و رِؤرِةوى ئيسالم رِدَلييايي موَلبى ئيسالم و قةَلةمداوةتىَ كةبة

 تةةدى ؤدَلييان كةئةوة ثةاانى خوايةو هات ،ن لةسةر دذايةتيان ؤبرِواداران كةدوذميان دةبيين ك      
كاتيَةك  : اتةة  و(./االحنزاب [)ُه ومازاَدُهْم إال إمياننًا وتسنليما  اهلُل ورُسول نامنون االحزاب قالوا هذا ماوعدؤوملا رأى امل]

 ،رانيان بوون هاتبوونة سةر مةدييةة كافرانى مةكبةو هاوكاان بييى كةي(االحزاب)مةَلىؤبرِواداران ك
دوذميةان   خوا و ثيَغةمبةرةكةى هةواَليان داوييىَ و ثيَيةان رِاطةيانةدوين كةة    ئةمة ئةوةية كة: وتيان 

ئةمةش بووة مايةى برِواى  ،خواو ثيَغةمبةرةكةى رِاستيان فةرمووة ،ويادةن و ثةالمارمان دةدةن لَؤك
 .خوا  ؤو تةسليم بوونى زياتر بزياتر 
دوذميةان لةهةةموو   :جاكاتيَك خةةَلبى دةيانةةوىَ موسةَلمانان سةاردببةنةوة و ثيَيةان دةَلةيَن            

ان النذين قنال ُلنُم النناُس     ]: دةيانةوىَ ترس َةنة دَليانةوة لةوةآلمياندا دةَليَن ،تان ؤاليةكةوة هاتوون ب
كاتيَةك  :  واتةة  ( : عمنران   آل[)َحْسنُبنا اهلل ونعنم الوكينل   : فزاَدُهْم إمياننًا وقنالوا    َقْد َجَمُعوا لكم فاْخَشوُهْمالناس 

هةةةموو اليةكةةةوة هيَةةرش دةكريَتةةة سةةةرتان و خةةةَلبى  ئةةةوة لةةة: خةةةَلبى بةةةبرِوادارانيان وت 
ن بةسةة  ئيَمةة خوامةا  : ئةمةة برِوايةان ثتةةوتر دةكةات و دةَلةيَن       ،برتسن  ،دذتان  بوونةتةوة لةؤك

  .هةرئةويش باشرتين وةكيلمانةهاوكارو سةرخةرمان بيَت و
ش وةك دويَيى و وةك هةةزارو ضوارسةةد سةالَ لةمةوبةةر دوذميةان بةئاشةبراو       ؤئةمرِ.. بةَلىَ      

دةكةنةةوةو يةةكرتى هةَلةدةنيَن     بةنهيَيى دذ بةم ديية دةوةسنت و ثيالن دادةنيَن و يةةكرتى ئاطةادار  
 ..يسالم لةسةر كوذاندنةوةى نوورى ئ

دةيانةةوىَ نةوورى خةوا بةةفوو     (الصنف [) الكناِفرون  هيريدون لُيطِفئوا نور اهلل بأفواهمم واهلل ُمِتُم ننوره ولنو كنرِ    ]
ى تةواو دةكات و بةردةوام دةبيَت هةرضةند كافرةكانيش ؤخواى طةورةش نوورى خ ،ببوذيَييةوة 
 …ش بيَت ؤثيَيان ناخ

بةآلم ئاطريَبى طةورة بةةفوو ناكوذيَتةةوة بةةَلبو زيةاتر      ،وة ميَك بةفوويةك دةكوذيَتةؤطرِى م     
كةسىَ بيةوىَ رِوونةاكى   ،دايهيَياوة فووكارى تيَياكا  ظ ؤهةر مر هةندىَ شتيش كة …كَلثةدةسيَيىَ 



  

ئةطةر وانةكات ئةوا رِةنةج بةخةسةارة و    ،ثيَك نةهيََلىَ دةبىَ لةسويضى تايبةتيةوة ببوذيَييَتةوة ؤطَل
 !   هةية فووى ليَببات هي  بةهي  ناكاو شيَتيَتى ية  هةتا تةمةنى
ى خوا بةقاَلةى دةم و ديارة نوورى بةرنامة ،ظة بةفوو نةكوذيَتةوة ؤثىَ كةدةستبردى مرؤئةطةر طَل

 :كةران و بةهةوَلى كافران هيضى ليَيايةت هةروةك مةحوى دةَليَت بةفووى فوو
 اَلتةةماةيَب كةتةى صاحةرةزئةو ح(وصّلى اهلل على)

 نورى قورئانة ،قوربانى مب من  ،كةئةعال موعجيزةى 
 ى داةةيَبةجةةك دةم لةمةرا بةيةكوف اريبى شةوىةةتةل
 راخانةةةيا ضةةدن ،ت ودوةةيسةصةدو بةيَةةزارو سةه

 دةبىَ وابىَ ،ضرايةك نوورى بيَضوونى موميددى بيَت 
 تائةبةدمانة ؤب ،شى كا ؤودرةت خةتى قةضرايةك دةس

 (مةال عبدالبريم مدرس)ديوانى مةحوى   ل     
يةان لةشةةرِى    ،ذى هيجةرةت تةةواو دةبةوو   ؤرِ زوو ئةطةر خوا ئةم ئاييةى نةثاراسةتاية ئةةوا هةةر   

يان بةفيتيةى ناو موسةَلمانان   ،ش دةبوو ؤيان بةوةفاتى حةزرةتت خام ،خةندةمش دا هةرةسى دةهيَيا 
ةرةكان كةسةةدان سةاَليان خايانةد رِيشةةكيَش  و     يان بةهيَرشى خاضثةرستان و  تةت ،لةناو دةضوو 
 ..بيةبرِدةبوو 

ِديِن اْلَحنقِّ  والَِّذإ َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى  وُه،َلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَنوَيْأَبن اللَُّه ِإلَّا َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه واِهِهْم ؤُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْف]
دةيانةويَت نوورى بةرنامةى خوا بةقاَلةةى دةم  : واتة  (:التوبة[ )َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَنوَعَلن الدِّيِن ُكلِِّه  ِلُيْظِهَرُه

خوا ناهيََليَت ئاواتيان بيَتةةدى و هةي  شةتيَبى تةرى ناويَةت جطةة       (  خةياَليان خاوة) ،ببوذيَييةوة 
يةةة ؤهةرئةوزاتةةة ب. غَلةت بةةب ى سةةةرَات هةرضةةةند كةةافران سةةةؤلةةةوةى ئةةاين و نةةوورى خةة

ثيَغةمبةرةكةى هاورِىَ لةطة  هيدايةت و رِيَيموويى و ئةاييى رِاسةت و دروسةتدا رِةوانةة كةردووة      
 .ةندة موشريبان  ثيَى دَلتةنط بنهةرض ،تاسةرى َات بةسةر هةموو بةرنامةو ئاييةكانى تردا 

ومنا أرسنلناك  إال كافنًة    ] قورئةان دةفةةرمويَت   ،ظايةتى ية تاقيامةت ؤهةموو مر ؤبةرنامةى قورئان ب     
 ،ُيبعنث اا قومنه خاصنة     بنوكان الن)شى دةفةرمويَت ؤخ(خ.د)هةروةها ثيَغةمبةر  ،(:سبأ [)ذيرًانللناِس بشريًا و

ظايةتى ؤهةموو مر ؤبةآلم من ب ،ى نيَرراوة ؤطةلةكةى خ ؤواتة هةر ثيَغةمبةريَك ب. (.وُبعثت للناس كافة
 .نيَرراوم 



  

 ،بيَةت يةان سةبةى     ؤية دةبىَ نوورى ئيسالم بةسةر ضوارقورِنةى دنيادا ثةةخش ببيَةت ئةةمرِ   ؤب     
: منوونةة   ؤبة  ،ى  يةة دةيانةةوىَ ئاسةتةنط و بةربةسةت بهيَييةةرِىَ     ؤناحةزانيش ئةمة باش دةزانن ب

اكةة مةترسةى   ئوسوَليةتى ئيسالمى ت)ةَلىَ د(  أرثوذكس) بةوآلتانى ئةوروثاو  (تنيؤث)كى رِووسىؤسةر
 ،يةوة ى و ئاسايشةى جيهةاني دةخاتةة مةترسة    هةرِةشة لةعالةمى ثيَشبةوتوو دةكات و ئاشةت  ية كة

ةوة (ثنيية فل)ئةوان دةيانةوىَ خةالفةتى ئيسالمى بطيَرِنةوةو يةك دةوَلةتى طةورة دروست ببةن لة 
اش ثيَويسةتى بةيارمةةتى   رِووسي ،ئةطةر جيهان رِووبةرِوويان نةبيَتةوة دةطةنة ئامانج  ،(ؤفؤسؤك) ؤب

 . جددةتاالسالم املججزة امل ل  (قازداؤماددي ية تا ئوسوَليةت نةهيََلىَ لةباكوورى ق
  يَيةمتةيارى سة ) بةئاشبرا دةَليَت (ارد نيبسونضري) كى ئةمريبىؤدا سةر (الفرصة الساحنة ) لةثةرِاوى     

بةةآلم   ،دةكةةن  (انطنالق ) لةةرِابردووةوة ئةةو ئوصةوليانة   -مةبةستى ئيسالمة–منوونةيةكى ترسياكة 
ئيَمة هةرطيز رِازى نةابني دةوَلةةتيَبى ئيسةالمى هةةبىَ لةة       )هةروةها دةَليَت  ( لةرِابردوودا ناذين

 . هةمان سةرضاوة دا ل(عيَرامش 
ىَ رِش طيَرِن و ئيسالميَبيان دةوؤئةوانة ش ،نني (حمافظ)ئةوانة  ،ضاويان لةسةر داهاتووة ئةوانة )     

ببةةن و دةيانةةوىَ شارسةتانيةتى ئيسةالمى     (تطبيق) كةدين و دةوَلةتةو دةيانةوىَ شةريجةتى ئيسالمى
دةكةات   (حلنف االطلسنن  ) ئيجا نيبسةون دواى ئةةم قسةانةى داوا لةة     ،(سةرلةنوىَ زييدووببةنةوة 

 اهةةروةه .. ببةات  ى و نةيةَلىَ سةر زياد  كةرِوو بةرِووى ئةم تةيارة ببيَتةوةو  ئاستةنط بهيَييَتةرِىَ
ناتوامن بةرطةى ئةوة بطرم عيَراقيَبةى ئوسةوَلى    ،نا  ،نا )وةزيرى ديفاعى ئةمريبى رامسفيلد دةَلىَ 

 ..(   هةمان سةرضاوة ل)هةمان سةرضاوة  (ئيسالمى ببييم 
هةةةروةك قورئةةان  ،ثةةيالن بةردةوامةةة و خةةواى طةةةورةش ثيالنةةةكانيان ثووضةةةلَ دةكاتةةةوة       

يةان دةطيَةرِن و   ؤئةةوان ثيالنةى خ  :واتةة  (:ألنفنال  [) وميكرون وميُكُر اهلُل واهلُل خرُي املاكرين ]:  دةفةرمويَت
يى دَلييابن كةخواى طةورة ضاكرتي (بةثووض كردنةوةى كارةكانيان)ى دةخاتة كار ؤخواش ثيالنى خ

 .هةموو ثالنسازو نةخشة سازانة 
اَلُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َفَسُيْنِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلنْيِهْم َحْسنَرًة ُثنمَّ ُيْغَلُبنوَن     ؤوا ُيْنِفُقوَن َأْمِإنَّ الَِّذيَن َكَفُر]يان دةفةرموىَ       

يةان  ؤمةالَ و سةامانى خ   ،بيَطومةان ئةوانةةى بيَبةاوةرِن    :واتة (:ألنفال[ )الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلن َجَهنََّم ُيْحَشُروَنو
جامالَ  ،ئةوةى بةربةست دانيَن و رِيَطرى ببةن لةبةردةم ئاين و بةرنامةى خوادا  ؤةن ببةخت دةك

يان و شبسةت  ؤثاشان دةبيَتة ثةشيمانى و داخ و حةسرةت ب ،و سامانيان لةئاييدةدا بةخت دةكةن 
 .زةخيش رِاثيَ  دةكريَن ؤد ؤن و ذيَردةكةون و ثاشان كافران بؤدةخ



  

والعاقبنة  ) سةرةجنام لةاليةن خواوة ديارى كةراوة كةة    ،ةن بابيبةن ضى خةرج دةك …بةَلىَ      
 ،لةةدنياداو  نثاريَزكارانةو دوذميان دوابرِاوو ذيَركةوتوو رِيسةوا  ؤذو سةرةجنام هةربؤثاشةرِ(للمتقني

 .زةخ جيَيانة ؤلةئاخريةتيش دا د
 هاتن بةر و ئيسالم

 ، ووةرمةان باسةبرد  ؤسةالم و منوونةةى ز  بةردةوام خةةَلبى بةويةيدان و ذيةر ديَةن بةةرةو ئي           
 .دآلن كةمةندكيَش دةكات  زى بةرنامةى خوا كةؤكةئةمةش بةَلطةية لةسةر بةرزى و ثري

 لةة  ية (بافاريا)كى حبومةتى ؤراويَيكارى رِاميارى نووسييطةى سةر ،يةكيَبى تر لةو منوونانة      
ى ؤنى خة نبووموسةَلما (ميةونخ )يشة لةة  ر على جرؤنوسييطةى دكت كةثيَش بيست سالَ لة ،ئةَلمانيا

ر على داواى ليَبرد كة ئيسالمةتى يةكةى جارىَ بشاريَتةوة لةبةرئةوةى تووشى ؤدكت …رِاطةياند 
نفرانسيَبى طةورةدا لةذيَر ؤك كةضى ثاش دوومانط لة ،ى يَنارِةحةتى نةبيَت و ئاستةنط نةهيَيية  رِ

 ،ييَتةةوة  وتةى حبومةتى ئةةَلمانيا َويَ  كة (ميصة)ضووة سةر (فةلةستني بةرةو كوىَ ؟ )ناونيشانى 
نني  اثم أما بعد فإنن أعلن  ،احلمد هلل والصالة والسالم علن رسول اهلل ) نيوة ناضلَ وتى يةكىثيَش وتةكةى بةعةرةب

 …(حممدأ رسول اهلل وأعلن أن االسالم دين و دولة  نني أشهد أن ال إله إال اهلل وأامسلم و
ى رِاطةياندو جةختى كردةسةر ئةةو رِاسةتى يةةى كةئيسةالم ديةن و      ؤبوونى خ بةمةش موسَلمان  

 .  االسالم املعجزة املتجددة ل !ئيجا وتةى دةوَلةتى ئةَلمانياى بةزمانى ئةَلمانى خويَيدةوة  !!  دةوَلةتة 
 طةشةسةندنى ئيسالم ثاش كار ساتةكةى ئةمريكا

ن بىَ و هةركةس لةثشتيةوة بيَت طرنط نيةة  ؤهةرض ،ى سيَبتةمبةر كارةساتيَبى طةورة بوو       
رِابوونى  دذايةتى ئيسالم و رِيَطرتن لة ؤر ليَزانانة سوودى ليَوةرطريا بؤن زؤبةهيَيدةى ئةوةى كة ض

  .ئيسالمى 
لةطةلَ ئةو هةموو تةنط ثيَهةَلضييية بةموسةَلمانان و بةانطخوازان لةطةةلَ ئةةو هةةموو مليةار            
ذ ؤو رِ بةرةو ثيَش دةضىَ ،كةضى لةجياتى ئةوةى ئيسالم بةرةو دوابضىَ  ،كرىَ الرةى خةرج دةؤد

 ية دةسةةمليَيىَ كةةقورئان فةةرمووى   ئةمةش ئةةو رِاسةت  !   دةسيَيىَ  ذ زياتر طةشة دةكات و ثةرةؤبةرِ
 …االنفال  (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ُيغلبون)

دا  لةساَلى  ،ن بوو لةسةرةتاى  سةدةى بيست دا ر كة خةريبى كارى ميدةداقةشة زوا     
هةةمان   ل …(اض سةر دةكةويَت خدةكةوىَ  لكاتآ هيال جا ،طيانةآلداية  ئيسالم لة)رِايطةياند 
 ! يشت و ئيسالم هةر ثاية دارة و ئاواتيان نةهاتةدى ؤئةوة سةدةى بيستيش رِ .سةرضاوة 



  

 ماس كارليل بةويذدان بووؤت
تادويَيىَ شوان بوون  موسَلمانان كة)وتى  ماس كارليل بةوييدان بوو كةؤذئاوايي تؤى رِشيبريؤرِ     
لةةماوةى سةةدةيةكدا    ،ذئاوايان بةناوى ئاييى تازةوة دةست بةسةةردا طةرت و   ؤذهةآلت و رِؤرِ ،

ة ئةطةر ئةو…ية (موعجيزة)ئةمةش  توانيان زهليَزةكان لةناوبةرن و ببيةخاوةنى موَلك و ماَليان كة
 !!بةرِاستى نةهاتايةتةدى دةمووت خةياَلة

بةةَلبو كةوتةة    ،نةكةوتة سةر شاخيَبى مل  ،هاوارو بانطةكةى حممد وةك ثرِيشبيَبى ئاطر بوو      
ى لةشاخةكانى هييدةوة طةيشتة ةهةمووى بةيةكجار تةقيةوةو نوورةك كة ،سةر شاخيَبى بارووت 
 …دةشتةكانى ئةندةلوس 

بوونةة   ،بيَيرخرتين كةس بوون  ،بوونة طةورةى دنيا  ،زةليل ترين طةل بوون بةرِاستى عةرةب      
بوونةةة  ،لةهةةةموو كةسةةيش ثةرتةةةوازةتربوون   ،ضةةاكرتين لةرِةوشةةت و زانةةني و تيَطةيشةةنت دا  

ى ئةو ئاييةوة بةوو   ؤئةمانةش هةمووى بةه ،ك كة لةميَيوودا منوونةو هاوشيَوةيان نية يةيةترؤئيمثرات
 .هةمان سةرضاوة  ل( ون كةثابةندى بو

 و زيرى دادى ثَيشووى ئةمريكا
ذمارةيةكى بةىَ ئةنةدازة لةةالوو     ، وةذئاواؤمةَلطاى رِؤدين و فةسادى ك لةئةجنامى دوورى لة     

ر زيةادى  ؤكان و تةاوان و خراثةةكارى ز  هؤشةبةرة تة مةى و مةاددة  ؤتازة ثيَطةيشتوان سةريان كرد
لةةم الشةةوة ئيسةالم     …طرييَن و لةبةنداانةكان توند دةكريَن ريشيان دةؤكردووةو ذمارةيةكى ز

سةد هةزار تاوانبارى نةاو   سىَ تة ناو بةنداانةكانةوة و توانيويةتى زياتر لةؤى بانطخوازانةوة ضيَلةرِ
بةنداانةكانى ئةمريبا بهيَيى بةرةو ئيسالم و نزيبةى هةزار كةسيشيان قورئانيان لةبةرةو خةةريبى  

  … نبانطةواز
ذنامةكانةدا  ؤكرد كة وةزيرى ثيَشةووى دادى ئةمريبايةكةة لةرِ   (رمزى كنالرك )ئةمةش واى لة       
هيَةزو   بةرِاستى ئيسالم رِزطاركةرى ئةم عالةمةيةو طةورةترين ئاماجنى بةشةريةتيش ئةوةية كة)بَلآ 

 ؤفرسةةتة بة   تى ئيسةالم تاقةة  بةرِاسة  ،طةورةيي ئيسالمى ثيَبطات ثيَش ئةوةى كةار لةةكار بةرتازىَ    
ديية كةتوانى بطاتة ناو بةنداانةةكانى   بةرِاستى ئيسالم تاكة ،منان لةقورِوليتةى مادديةت وبورِزطار

 .(ةرةكان رِزطار ببات بشؤر لةبةندكراوةكانى تاوان و ماددة هؤئةمريباو ذمارةيةكى ز
 



  

 مةَلةى ثارَيز رانى ئةمريكاؤكى كؤموسَلمان بوونى سةر
كةسةايةتيةكى سياسةى ديةارو     ،مةَلةةى ثةاريَزةرانى ئةةمريبا    ؤكى كؤسةةر (نبةرت ديبسؤرِ)     

ناوةنةدة سياسةى يةةكان     ر لةة ؤزى رِاويَيكارى رِاميارى بوو لةة  ؤكاتىَ خ ،بةناوبانطة لةئةمريباو 
 (فةارومش عبةداحلة  ) ؤرِى بؤى طؤى رِاطةياند و ناوى خؤموسَلمان بوونى خ ،تايي هةشتاكان وؤتاك
 ثيَش ماوةيةك براكةشى موسَلمان بوو كة، بيَبةشبرا لةهةموو تايبةمتةندييةكان و  ئةجنامى ئةوةوة لة

 . ى ئةمريبيةنطريسؤك ىئةندام
كارانةة  ؤى و ئةو هؤئةزموونى خ لةم دواييةدا بآلوكرايةوة باس لة لةوتاريَبى دا كة (فارومش)     

ر ؤبووم كةسةانيَبى ز موسَلماندواى ئةوةى :  دةَلىَ  ، و دةكات كةبوون بةمايةى موسَلمان بوونى
: وتيةان   ،لةثياوانى ئاييى مةسيحى و ئةوكةسانةى كةشةارةزاييان هةةبوو لةةئاييى مةسةيحى هةاتن      

 بيستوومانة كيَشةت هةية ؟
بةةَلبو ثةيَش    ،نةخيَر هةموو كيَشةكامن بيةةبرِبوون بةموسةَلمان بةوومن    : مييش لةوةآلمدا ومت       

دةبيَتةة  (كورِو باوك و روح القةدس )نةم دةتوانى تيَبطةم كة ضونبة.. موسَلمان بوومن كيَشةم هةبوو
  .باوكيش دةبيَتة خوايةكى بىَ سيوور ئةوانى تريش سيووردار ،يةك خوا 

ضةونبة ئيَمةةش ئةةم     ،موسةَلمان بةوون    ؤبةآلم مةةرج نيةة ثةنابةةرى بة     ،ثيَمان باشة :وتيان      
بةةآلم مةن    ،مةان هةةرماوين   ؤلةسةر بريوبةاوةرِى خ سةرةرِاى ئةوةش  ،ؤكيَشةيةمان  هةية وةكو ت
بةدريَيايي ساآلنى رِابردوو دةطةةرِام بةةدواى ثيَياسةةى وشةةى     ضونبة  ، قةناعةمت نةكرد بةو قسانة

ئيسةالم و دذايةةتيم    شةم دةثاراسةت لةة   ؤخ ،م ثيَياسةم كردبةوو  ؤخؤب م دا ؤلةدَلى خ كةدا  (اهلل)
 ؤثياوة ئاييى يةكانى مةسيحى ئةةم بة   ،يةكان ضةواشة دةكات ئيسالم رِاست وام دانابوو كة ،دةكرد 

موسَلمان دييةكةى كاملَ و تةواو نابىَ ئةطةةر  : دةيان وت  ،ضاندبوو  داضوونةيان لةدلَ و دةروومن
هةروةها ئيسالميان واثيشان دةدا كةباس لةبةهةشةتيَك دةكةات كةتةةنها     ،مةسيحى يةك نةكوذىَ 
 ..دا نةدةهات خوا لةبةر ئةو شتانة بثةرستم مقةت بةخةياَل ،ن (ارةمشئ)رِابواردنةو رِووبارةكانى 

اهلل ننور  )ضى طةرِام ثيَياسةم نةدى جوانرتبيَةت لةة    …دا  (اهلل)من دةطةرِام بةدواى ثيَياسةى وشةى 
 موسَلمانان لةزيادكردن و طةشةسةندنان زياتر لةهةةموو والتةانى  لةئةمريبادا  …(السماوات واالرض

 !   ى سيَبتةمبةر ايبةت دواى بةت ،ديبة 



  

ئيَمةة كةة    ،دا رِانبارى لةذيانة ؤطؤب ،مانداية ؤية ئةبىَ تيَبطةين لةو بةرثرسياريَتى يةى لةئةستؤب     
بةرِاسةتى ئيَمةة بيَئاطةاين     ،ر طرنطةة و  ؤرِانبةارى لةجيهانةدا ز  ؤقورئان دةخويَيني تيَدةطةين كةة ط 

  …لةجوانى ئةم رِاستى ية 
شةةو تةاريبى دنيةاى    ؤكةاتىَ دنيةا خام   ،ن و رِةشةةبا بآلويةان دةكاتةةوة    ؤورةكان كة كاتىَ هة     
 …جوانن  ،ورِانبارين ؤئةوانة هةمووى ط ،ر هةَلدىَ ؤشيوةو خؤداث

كاتىَ لةةمياَلى يةةوة دةضةني بةةرةو الويَتةى و       ،رى بةسةرادىَ ؤرِانبارى زؤ ان طؤالشةى خ     
 …رِانبارى جوانة ئةطةر بةجوانى ديقةت بدرىَ ؤئةمةش هةر ط ،لةويَشةوة بةرةو ثريى 

بةهةمان شيَوةش هاتن و نةمانى شارستانيَتى يةكان  ويستى  ،رِانبارى ية ئاماجنى هةية ؤئةو هةموو ط
انبارى يةة وةك ئوممةةتى   رِؤئيَمةش بةشيَبني لةم ط) ،ى هةية ؤخواى طةورةى لةسةرة و ئاماجنى خ

 .(ئيسالمى 
م لةسةةر رِةوشةت و خوويةةكى بةةرز بةووم و ئيسةالميش       ؤخة  ؤضونبة بمن موسَلمان بووم      

موسَلمانان بوونيشم تةةنها شةايةمتامن ثيَويسةت     ؤب ،ئةو رِةوشت خووة جوانانة  ؤبانطةواز دةكات ب
 …(أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل)بوو 
ئيسالم  ،و ئاسوودةيي دةروونى ية  ىشؤتى و خبةرِاستى ئيسالم ئاييى فيرتةتة و ئاييى يةكتاثةرس     

  .ئاييى داد ثةروةرى ية 
ذةى ؤئةةو رِ  ،دا دةركةةويَت  وةآلمةكةى مةطةةر لةقيامةتة   ،ضى خواميى هيدايةت دا ؤبةآلم ب     

ذةى كةدةضةمةوة بةةر بارةطةاى ثةةروةردطار     ؤئةو رِ ،ى دةترسم  ذيَبى تر زياتر ََؤكةلةهةموو رِ
 ../  /  /      ذ ذنامةى يةكطرتووؤرِ .  َلىَ طوناهةوةؤبةك

 ثاش ثَينج سةد  بانطَيك 
 ،دا دةنطى بانط بةرزبووةوة  ى يوليوى ئةندةلوس لة  لة (ةغرناط)ثاش ثيَيج سةدة لة      

  .ر كة بيست و دووساَلى خاياندؤثاش زةمحةتيَبى ز ،لةو مزطةوتةى كةموسَلمانان دروستيان كرد 
 شارةوانيش كة ىمةجليس ،موسَلمانان ثيَش بيست سالَ زةوى يةكيان كرِى بةنيازى مزطةوت      

داو دةيويست بيباتة ناوضةيةكى نيشةتةجىَ بةوون و دةيويسةت    يَيبةربةست لةرِ بةمةى زانى بوو بة
 . نةكرىَ بةمزطةوت 



  

كرا بة مزطةوت و موسَلمانان كيَشةكةيان بردةوةو  ،ساَلى مةحبةمةو مةحبةمةكارى ؤثاش ن     
 ل / .ى ذيةان  ؤسةر شانؤكةئةمةش ميدةية بةهاتيةوةى ئيسالم ب ،ثةاانطاى لةبةركردنى قورئان 

 .املعجزة املتجددة
 افيد مكلوريندقةشة  

 ،بتةمبةر ى سةيَ ثةاش رِووداوى  : مةجليسى ثةيوةنةدى يةةكانى ئيسةالمى ئةةمريبى دةَلةىَ           
تةنانةت لةدوو هةفتةى .. و ئيسالم بووة بةضوار ئةوةندةى جاران يةكان بةرةذمارةى هاتيى ئةمريب

و خةاوةن  ؤسةتاى زانبة  ؤكةمام ،دواى رِووداوةكةدا نزيبةى سىَ هةةزار كةةس موسةَلمان بةوون     
 ..لة ئةمريبا  نشةهادةو ثلةو ثاية بوو

كةلةة   بردنى ئيسةالم ناشةريي  ؤلةطةلَ ئةو هةموو هةوَلةى كة جوولةكةكانى ئةمريبا دايان بة      
 ؤكةضى زياتر و زياتر ئيسالم جىَ بة  ،(كردنى ئيسالمؤقةآلض) ؤةوة ليينةى تايبةتيان هةية ب( )
ظارى بةةناوبانطى  ؤكرد لةةط (دافيد مبلورين )كاثوليكن ئةمةش واى لةقةشةى .. ى دةكاتةوة ؤخ

 .(نية  داسةردةم يةكى هةية كةلة مةسيحيةتىئيسالم تواناو رٍِِوون)دابَلىَ (صيداى تلطراف) بةريتانى
 ،ذ ئاوا بةهيَزى سةربازى سةرببةوىَ لةئةفغانستان و ضى دةوىَ بيبةا ؤئةطةر رِ)هةروةها وتى      

، ( ناتوانىَ سةركةوىَ بةسةةر ئيسةالم دا   ،و بةهاباالكاندارِاوة لةاليةنى رِةوشت وؤدا هةر ديلةرِاست
ر بهيَيةىَ بةةرةو الى   ؤنىَ خةةَلبيَبى ز رة كةةدةتوا ؤهيَزى كيَشبردنى ئيسالم ئةوةندة ز)ثاشان وتى 

ثاش رِووداوةكانى ئةم دوايي ية حةفتا هةةزار  : دةَلىَ  تاَلىى ئي(ربيابليبا)ذنامةى ؤئةوةتا رِ ،ى ؤخ
 هةمان سةرضاوة  ل (.بوونموسَلمان َلىاتئي

 مةَلةى موسَلمانان لةهاواىؤكى كؤسةر
جةاران سةىَ كةةس لةمانطيَبةدا موسةَلمان      :مةَلةى موسَلمانان لةةهاواى دةَلةىَ   ؤكى كؤسةر     

 كةةس موسةَلمان بةووم كةة    ()ى سيَبتةمبةر كةضى وا لةماوةى سىَ هةفتةى دواى  ،دةبوون 
  .(ية دةمةوىَ بةموسَلمانى مبرمؤب،بىَ يا سبةى دةمرم  ؤمن ئةمرِ)يةكىَ لةوانة وتى،ربةيان ئافرةتن ؤز
 :  هاواى دةَلىَ  ىؤزانب كى بةشى دين لةؤسةر(كرومويل كروفورد)
ذيةان   يةكان و ئيَسةتا زيةاتر تيَدةطةةن كةة    ريان هةية لةسةر دةروونى ئةمريبرِووداوةكان كاريطة)

ئةمةةةش واى ليَبةةردوون زيةةاتر لةيةةةك نزيةةك ببيةةةوةو بةيةكةةةوة بةةيين       ،كةمةةة كةةورت و
 . هةمان  سةرضاوة  ل(ريش بةرةو ئاين ديَيةوةؤهةروةهاخةَلبيَبى ز،



  

 ةمَيذووى ئةمريكا و ئيسالمذَى لؤضةند ِر
ى سيَيتةمبةر ذىَ دواى كارةساتى ؤد رِنلةئةمريبا ثزيشبة باسى ضة حي كةتيَفر وةليد ؤدكت     

شةاخ و   امولةخةة  ،ى سيَبتةمبةر ثيَش نويَيى بةةيانى خةةويَبم بييةى    بةيانى : يَت دةكات و دةَل
ميةيش   ،وومةلةرزةيةكى طةورة هةبيَت ب دةورم بوون دةلةرانةوة وةك ئةوةى كة ضياى رِووتةن لة

 ؤئةةو بةةيانى يةة وةك عةادةتى ضةووم بة       (.وماقندراو اهلل حنق قندره   ) لةخةوةكةمدا ئةم ئايةتةم دةخويَيد
بةر بيياى بيبةى بازرطانى جيهةانى   كةى كرد كةؤشم بييى باسى يةكةم فرِؤيةكةم نةخ ،عيادةكةم 
  .داى دابوو بةبيياى دووةمؤكةى كرد كة خؤم بييى باسى دووةم فرِيششؤدووةم نةخ كة،كةوتبوو

ربةياندا طرتووة كةوتيةة  ؤهةر لةسةرةتاوة دةزطاكانى رِاطةياندن كةجوولةكة دةستى بةسةر ز     
 .تاوانباركردنى موسَلمانان 

ذةدا ليينةةةةو بةرِيَوةبةرايةةةةتى مةركةةةةزى ئيسةةةالمى لةةةة  ؤلةسةةةةعات دوانةةةزةى ئةةةةو رِ     
ى تةلةفونةةوة بةشةداريم كةرد    يَاسايي بةثةلةيان ئةجنامداو ميةيش لةةرِ  بوونةوةيةكى نائؤك(بوسطن)

 ..لةطةَلياندا 
 ان لة رِاطةياندن داوا ،ثةيوةندى و كارى ئييسانى  ؤبرِيارمان دا كةليينةيةك دروست ببةين ب     

مان كةة ثاشةان داوامةان لةدةسةةآلتدارانى شةار كةرد كةبيبة      ،يةكامنان بآلوببةنةوة كرد كةضاالك
 .كةسانى تيَبدةرو ئاذاوةضى  زى ئيسالمى بثاريَزن لةةركةناردين تام ؤثاريَزن ئةوانيش ئاسايشيان بب

دةستى  يَك ببيستني كةذيَبى قورس بوو لةسةر هةموومان و خوا خوامان بوو هةواَلؤبةرِاستى رِ     
 .موسَلمانى تيانةبووة 

و لةهةةمو  ؤن و رِادية ؤذنامةو تةلةفزيؤندن لةرِتةمبةر دةزطاكانى رِاطةياثذى دوانزةى سيَؤرِ لة     
ثيَبةوتييان لةطةَلدا دةكةردين و ئيَمةةش وةآلمةى ثرسةيارةكانيامنان     المان و ضاوؤاليةكةوة دةهاتن ب

برِوايةدا بووين كةئيسالم دةكراين لةاليةن ناحةزانةوة لةو بةرِاستى ئيَمة ئةوةندة دذايةتى ،ةوة نئةدا
  .تةدواوةؤتثةجنا سالَ لةئةمريبادا ها

هةزاران  ( بوسطن) ىشار عومدةىرِةثانى بةرامبةر بارةطاى ؤلةط،تةمبةردا ثذى سيانزةى سيَؤرِ لة     
باسةى   ،ضةند كةسةايةتيةكى ئةاييى قسةةيان كةرد لةة طةاورو موسةَلمان و         ،بوونةوة و ؤكةس ك

ةرى ئةةمريبادا  نةوانةةش لةسةةر تاسة   وبوؤنةها كةس بييى و ئةةم ك ؤملي بيةماكانى ئيسالم كراو بة
 .. نئةجنامدرا



  

مةَلىَ بةرنامةةى  ؤبةشدارى كردن لة ك ؤبانطبراين ب ،تةمبةردا ثذى جومجة ضواردةى سيَؤرِ لة     
ركزى ةدا ئةةجنام درا لةةالى مة   لة خيَمةيةكى تايبةتة  نويَيى جومجةش كة ؤهةروةها ب،نيدا ؤتةلةفزي

ن و ثةاش نويَةي لةطةةلَ موسةَلماناندا     سةةكانيش ئامةادةبوو  كى كَليَؤسةةر  ، (بوسطن) ئيسالمى لة
عومدةى شارى كامربدج لةويَش باسةى ئيسةالممان    بارةطاىبةردةم  ؤبةشداريان كرد بة رِيَثيَوانيَك ب

  …ةوة ندةزطاكانى رِاطةياندندا هةموو ئةوانة بآلوكرا ئامادةبوان كردو لة ؤب
كةبانطهيَشةت   (بوسنطن )شةارى   طةةورةترين كَليَسةةى   ؤتةمبةردا ضووم بثذى ثانزةى سيَؤرِ لة   

ش ؤسةتاى زانبة  ؤشةيبري و مام ؤمةةَلىَ رِ ؤباسبردنى ئيسالم و طةورة ثيةاوانى شةارو ك   ؤكرابووين ب
ين و هةةروةك سةةفريةكان ثيَشةوازيان ليَبةرد     ،زيةاتر لةة هةةزار كةةس دةبةوون       ئامادةبوون كةة 

ئيسةالميش ئةايييَبى    ند كةداو ديفاعى لة ئيسالم كردو رِايطةيايطةورةترين قةشةى كليَسةكة وتار
 .يةئامسان
بةارةى   كةرد لةة   مئيجا مييش بةيانيامةى زانايانى ئيسالمم خويَيدةوةو باسةى مةةوقفى ئيسةالم        
ِمْن َأْجنِل َذِلنَك    : ]كردن م تةفسريؤئييطليزيش ب ثاشان ئةم ئايةتانةم بةدةنطةوة خويَيد و بة..رةوة ؤتري

َمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَينا النَّناَس   ونَُّه َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا َكَتْبَنا َعَلن َبِني ِإْسرائيَل َأ
 ( :املائدة) [َجِميعًا 
َقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكنَرَمُكْم ِعْننَد اللَّنِه    وَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا وْنَثن ُوٍر َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَك ]:  هةروةها ئايةتى     

ُكْم ال َيْجنِرَمنَّ واِمنَي ِللَِّه ُشنَهَداَء ِباْلِقْسنِط   وَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َق ]: وةئايةتى ( :احلجرات[ ) َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي
ئةةوةى   ،خويَيةد  ( :املائندة [ ) اتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخنِبرٌي ِبَمنا َتْعَمُلنونَ   وى ؤَأْقَرُب ِللتَّْق وَشَنآُن َقْوٍم َعَلن َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُه

ان ئامةادةبوو  يةةكيَك لةة   ،وكةهةرطيز بريم ناضيَتةوة طريانى ئامادةبوان بوو لةناو ئةو كةنيسةيةدا 
بةآلم ديارة ئةوةى خويَيدت بةرِاستى كةةالمى   ،هةرضةند من هي  لةزمانى عةرةبى تيَياطةم : )وتى 
 …(خواية
خواحافيزاان ليَبةرد بةضةاوى فرميَسةباوى يةةوة     ضووة دةرةوة و كةنيسة لة يةكيَبى تر كة      

 …(ببةن ؤن بدوعامائيَستامان ببورن  ولةرِابردو)كاغةزيَبى داية دةستم كة تيانوسرابو 
بطةرة   ن وئيَةوةش وةك ئيَمةة   )يةوة وتةى  ة بةضةاوى فرميَسةباوي  ويةكيَبى تريش بةهةةمان شةيَ       

نةة  ان دةكرد تائامةادةيي وتةارى هةفتا  زى ئيسالميةركةر كةسيش داواى ناونيشانى مؤز(.ضاكرتيشن
َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلنن الرَُّسنوِل   ِإَذا و ]بةرِاستى ئةم مةشهةدانة ئةو ئايةتةى بري خستمةوة كة دةفةرموىَ ،بب 

 .. ( :املائدة[ )……َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َيُقوُلوَن



  

بى بةوىَ دةيبةات و   دا بةضةاكى تيَطةيشةتم كةةخواى طةةورة كةاريَ     ةوةخت ساتة وبةرِاستى لة     
 . حيبمةتى تياية هةرضةند عةقَلى كوَ ئيَمة ثةى ثيَيةبات 

مةركةزةكةةمان لةوبرِوايةةدا    ؤتةمبةر بانطةوازيَبمان كةرد بة  ثذى يةك شةممةش شانزةى سيَؤرِ     
ستاى ؤمامس لة دراوسىَ  و ثياوانى ئاييى وكةضى زياد لةهةزار كة ،ببىَ  كةسيَك ئامادة بووين سةد

 ذ لةة ؤهةرهةةمان رِ .. كان ئامادةبوون و باسى ئيسالم بةتيَرو تةسةَ كراو قورئةان خويَيةدرا   ؤبزان
ثاشةةان لةةةثيَيج كةةةناَلى …ئامةةادةبووان  ؤدا بةةانطبرامةةةوةو وتارمةةبهةةةمان كةنيسةةةى دويَيةةىَ 

 …ثرسيارو وةآلم و قسةكردن  ؤنيةوة بانطهيَشت كراين بؤتةلةفيزي
تةمبةر لةاليةن عومدةى شاريَبى دراوسيَمانةوة دةعوةت كراين ثيَى س ذى ضوارشةممةش ؤرِ     

 …بةردةم هةزاران كةس لةخةَلبى شار  باسبردنى ئيسالم لة ؤب
ى هارفةارد هةاورِىَ   ؤسةتاو قوتةابى زانبة   ؤسىَ سةةد مام  ،تةمبةر ثى سيَ()ذى ثيَيج شةممة ؤرِ     

رِةثةانى  ؤط و لةة  ركزى ئيسةالمى ةسةردانى م ؤييةنيا هاتن بظ لةطةلَ سةفريى وياليةتى موتةحيدة لة
ريةان  ؤكةردن و قورئةان خويَيةدراو جةاريَبى تةريش ز      ؤمزطةوتةكةدا دانيشنت و باسى ئيسالممان بة 

 …فرميَسك بةضاويانا هاتة خوارةوة 
دا كة لةسةرتاسةرى ئةمريبادا دةبييةرا لةطةةلَ   ينؤبةرنامةيةكى تةلةفزي ذ لةؤئيَوارةى هةمان رِ     
ر ئاالن ديرشوفيتز بةشداراان كردو باسى هةةقى مةةدةنى و ئييسةانيمان كةرد لةياسةاكانى      ؤفيسؤثرِ

  .ن بةشدارى بةرنامةكةيان كردؤريش بةتةلةفؤئةمريباداو خةَلبانيَبى ز
بوونةةوةو  ؤك(ستسؤشماست)تةمبةر موسَلمانان لةطةلَ حاكمى وياليةتى ثى سيَ()جومجةش  ذىؤرِ

دييةى ئيسةالم تامايةةى     ؤنامةى خويَيدن دا وانةيةك تةرخان ببرىَ بة قسة لةسةر ئةوة كرا كةلةبةر
 . شيارى بيَت و كةس دذايةتى نارِةواى موسَلمانان نةكات ؤه

هةةروةها وتةارى هةفتانةةى     ،تةواوى بآلوى كردةوة  بة (سى إن إن)نويَيى جومجةش كةناَلى      
دا لةشةارةكانى  ية دا رِوو (بوسنطن )رى بةرِاستى ئةمةى لةشا.. شةوى مةركةزةكة انى بآلوكردةوة 
مان دةركةوت كة ئيسالم هةرطيز ثاشةكشةة ناكةات و   ؤية بؤب ،ترى ئةمريباش بةهةمان شيَوةبوو 

وا دةرنةضوو بةَلبو لةسايةى  ،ئيسالم ثةجنا سالَ لةئةمريبادا هاتة دواوة  ىئةوةى ئيَمة وامان دةزان
هةةمان   ل.. ر ئيسالم يانزة سالَ ضةووة ثيَشةةوة   تةمبةثذةى دواى يانزةى سيَؤخواوة بةو يانزة رِ

 . سةرضاوة 
 



  

 ئةمريكى موسَلمان بوون قةشةيةك و د 
ذىَ لةة  ؤئةمريبى كةثاش ضةةند رِ  قةشةيةك و دة ا ثيَشوازى كرد لةيجييفر مةركةزى ئادةم لة     

وت و بةخشةةكانى دراوسةىَ ى مزطةة   ؤهةةروةها خ  ،ى سيَبتةمبةر موسةَلمان بةوون   رِووداوى 
 ضةةاكردنةوةى مزطةةةوت كةةة ؤكردنةةةوةيان كةةرد بةةؤدراوسةةيَبانى مةركةةةز هةَلمةةةتيَبى ثةةارة ك

هةةمان   ل.. لةسةردةستى هةندىَ توندرِةوى جوولةكةو طاور تووشى زةرةرو زيةان بةوو بةوو    
 . سةرضاوة 

 زى ئةمريكيةكان لةطةَل موسَلمانان داؤهاوس
يةة بةرامبةةر موسةَلمانان كةة موسةَلمانانى      يبزى ئةمرؤزى كةسةانى بةسة  ؤى هاوسكؤئةمةش  ضري
 : مان دةطيَرِنةوة ؤئةمريبا ب

 و الى نةنبى كضيَبى هاوةَلمان لة وياليةتى فرجيييةا ؤمةَلىَ هاوةَلم دا ضوين بؤذىَ لةطةلَ كؤرِ-
ر ؤلةةرِىَ لةضيَشةتخانةيةك نةانى ئيَوارةمةان خةواردو ز      ،بوو شاكى ئيسالميم لةبةرداؤتةنها من ث ،

بةتايبةةت كةهةنةدىَ كةةس    )مبةةرم  بةات بةرا بكةسةيَك رِةفتةاريَبى ناشةرين     دةكرد كة حةزةرم
  .(دا ثةالمارى موسَلمانانيان دةدا تةمبةرثى سيَى ثةرضةكردارلة

 :ترسةةام ومت ،زيَةةك هيَيايةةةوة ؤكةضةةى ثةةاش ت ،ثةةاش دةخولةةةك ثارةكامنةةان دا بةةة كارطوزاريَةةك 
كةضةةى تةةةواو  ،رم هةربةةةثالَ دةمانبةنةةة دةرةوة بةسةةة كشةةم و لةضةةؤثاآلببةخوائيَسةةتا كةةةمن 
ئةوةش  ،زيةك لةطةَلماندا ؤئيدارةى ضيَشتخانةكة ثارةكةيان داييةوة وةك هاوس ،بةثيَضةوانةوة بوو 

ضاوى فرميَسةبى تياقةةتيس مةابوو     ،كة ئافرةتيَك بوو كارطوزارة ،زياتر كارى تيَبردم ئةوةبوو  كة
يةوة هاتويتةة  ئةاوا بةةجل و بةةرطى ئيسةالمي     ؤتة  وة كةة تةازايةتيةمن شانازى دةكةم بةو ئ: ى ومت يَث

 . شى كردم و تيَطةيشتم كةخةَلبى ذيرو عاقلَ لةهةموو شويَييَك هةن ؤر دَلخؤئةمةش ز…دةرةوة 
شةودا  لة ،بةتايبةت من ساَليَك بوو موسَلمان بووبووم  ،مزطةوت  ؤبضم ب ذيَك دةترسام كةؤرِ-

 ،مزطةةوت ئةةوةى سةةير بةوو      ؤبةهةر حالَ ضووم بة  …َلما نةهيََلىَ دوعام كرد كةخوا ترس لةد
كةةوةك   ،دةرطاى مزطةوت بةضةةثبة طةولَ رِازابةووةوة لةاليةةن دةرو دراوسةىَ ى مزطةوتةةوة       

كةبةرِاسةتى ئةمةةش    ،بةةر دةرطةاى مزطةةوت     ؤزى يةك ئةو طوآلنةيان هيَيابوو بؤدةربرِييى هاوس
 .الم لةئةمريبا و جيهاندا ئيس ؤشية بؤميدةى داهاتوويةكى رِ

ر دوودلَ و بيَتاقةت بووم لةةو  ؤمن بةرِيَوةبةرى قوتاَانةيةكى ئيسالميم ز:ئافرةتيَبى تر دةَليَت - 
كة لة ثشتمانةوة  ىذيَك بةرِيَوةبةرى قوتاَانةيةكى حبومؤرِ ،بارو وةزعةى هات بةسةر ئةمريبادا 



  

من هاوكاريت ببةم و هيوادارم ئةةم زروفةةى دوايةي    ر شادمامن كةبتواؤز: الم  و وتى ؤهات ب ،بوو 
  .نارِةحةتى نةكردبن

 رك تاميزؤذنامةى نيويؤِر
 :حاَلةتيَبى موسَلمان بوون دةكةات  دا باسى ضةند( )ى ()ذمارة ذنامةى ناوبراو لةؤرِ     

يةانى  ساَلة ثةيَش شةةش مةانط موسةَلمان بةووة و تةةواو ذ      ()تةمةنى  فيز كةئيجيال دا : يةكةم
ى جةوانى  ؤتةابل  ؤرِيوة بؤهيَياوةو ثةيبةرةكانى ماَلةكةى ط رانىؤى طوازى لةطويَطرتي ،رِدراوة ؤط

  . قورئانى
ثيَبةوتيى لةطةلَ كرا لة دا بةجلوبةرطى ئيسالميةوة ضاوؤخذنامةيةكى ناوؤلة رِ ثاش ئةوةى كة     
ىَ ضةاوى بةمياَلةةكانى ببةةوىَ    ميَردةكةى بةةنيازة تةةآلقى بةدات و نةشةيةلَ     ،تةمبةردا ثى سيَ()

 . كةيةكيَبيان تةمةنى ثيَيج ساَلةو يةكيَبيان تةمةنى دوو ساَلة 
بةرِاستى ئةمةى تيا دةذيم تاقيبردنةوةى خوايةة تةا دةركةةوىَ ئيمةان و بةرِوام      : )ئيجيال دةَلىَ      

 .(ثتةوة يان نا
باخضةةى   ئيَسةتا لةة   ، ودا()سةاَلى   بوو  لةة  زاى ئييتةرنيَتةوة لةئيسالم شارةيَئيجيال لةرِ     

 . وياليةتى ميسورى  ستاية لةسانت لويس لةؤساواياندا مام
مييش هةةرطيز   ،مياَلةكةم ز لة دييةكةم بيَيم لةبةر مالَ وميَردوداوام ليَدةكةن وا )ئيجيال دةَلىَ     

 …(نابنقيامةتدا فريام ناكةون و لةطةَلما  ضونبة ئةوانة هيضى لة ،ناكةم شتى وا
يةةكى طةةورة دةدةن بةةوةى كةة     ئاوا موسةَلمان دةبةن قوربان  ذؤبةرِاستى ئةو ئافرةتانةةى لةةرِ       

ر جار لة مياَلةكانيشةيان مةةحروم   ؤهةروةها ز ،لةميَردةكانيان حةرام دةبن ئةطةر موسَلمان  نةبن 
 ..ر طرانة ؤدةكريَن كةديارة ئةمةش لةسةر دةروونى دايك ز

تادويَيىَ بوولةة   ،ى دووبارة دةكاتةوةؤطةورةيي ئةم ئاييةية كة ميَيووةكةى خ سونيةتى خوايةو     
ش لةئةةمريباوة  ؤئةةمرِ  ،او سةرو مةالَ دةكةرا بةةقوربانى    ردةد ؤيوة دوورطةى عةرةبدا قوربانى بن

واز : موسَلمانة تازةكةان واز لةهةةموو شةتيَك ديَةين و دنيةا هةةموو دةخةنةة ذيَةر ثيَةوةو دةَلةيَن           
 . ةمان ناهيَيني لةبرِواك
دا موسةَلمان   سةاَلى   لة ،وى تةمبلَ ؤلةزانب ك بةشةؤسةر ،ي بالنبشيب يخاليد حي :دووةم
 ،تةمبةرةوة ثى سةيَ ووداوى سةد كةسم بيييوة موسَلمان بوون لةةدواى رِ  زياتر لة: دةَلىَ  وبووة



  

كردنى خةَلبى دةكةات  زطارضونبة موسَلمان حةز بة رِ ،بيَتةوة ر طرنط و ثيَويستة ئيسالم بآلوؤز
 . ى رِزطار بووة ؤن خؤهةروةك ض

ساآلنة بيست و ثيَيج هةزار كةس لةئةمريبا موسَلمان دةبةوون  )يةكىَ لةشارةزايانيش دةَليَت       
 (   . ى سيَبتةمبةر ئةو ذمارةية ضوارقات بووةكةضى ثاش رِووداوى  ،

بةرِواى   ية و بةة  سالم لةوةوةية كة ئايييَبى جيهانىهيَزى كيَشبردنى ئي: يةكيَبى تريش دةَلىَ      
كاتىَ موسةَلمان دةبةن    ،وموسَلمانان خةَلبى هةموو بة موسَلمانى و لةسةر فيرتةت لةدايك دةبن 

 . .هةمان سةرضاوة  ل .. يان ؤسةر فيرتةت و ئيسالمةتى خؤطةرِانةوةية ب
ستة تازةكةى مةرجى لةسةر دادةنىَ كة ؤو د دوو مياَلى دةبىَ(زان مسيثوس)ذنيَك بةناوى  : سىَ يةم

دا دادةنةىَ و  كةيئةةويش هةةردوكيان لةسةةيارة    ،ى رِازى دةبةىَ  يَة دوومياَلةكةى لةناوبةرىَ ئيجا ث
مياَلة بةسةةزمانةكانيش نةةيان دةزانةى كةئةمةة      ،ناو ئاويَك  ؤش و ثاَلى ثيَوة دةنىَ بؤدةااتة سةر ب
ئةةم ذنةة لةةئازارى و ييدانةدا سةةرةجنام      .. بةَلىَ .. ةدايبيان يان دةكرد ل(باى باى)تياضوونيانة و 

ئةم رِووداوة ماوةيةك كةناَلةكانى رِاطةياندنى سةرقالَ كردو بةاس و خواسةى هةةمووان     ،شيَت بوو
عبةداهلل  )ى كةرد بةة   ؤيةكىَ لةوانة ثياويَبة كةناوى خة  ،ركةس ؤبووة مايةى هيدايةتى ز وة.. بوو 
  …( وياليةتى فرجيييالة  رستون لةشارى (ةزار

ظة و بةضاكى دةسةتى دةطةرىَ لةجاهيليةتةةوة بةةرةو     ؤبةرِاستى ئةم ئايية تةنها رِزطاركةرى مر     
بإذن ربهنم   ،الر كتاب أنزلناه إليك لُتْخِرَج الناس من الُظُلماِت اا النور   ) رِووناكى ؤيةكانةوة بتاريب لةو ئيسالم 

 . م ابراهي ( اا صرا  العزيز احلميد
ى ثةىَ  يَدا رِيوةك مردووةو دين زييدووى دةكاتةوة و نووريَبى ئةداتىَ لةناو خةَلب ةفرائةوةى ك    

َذِلَك َجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلنْيَس ِبَخناِرٍج ِمْنَهنا َكن    ؤَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه وَأ ): دةركات 
 ( :األنعام) (ُزيَِّن ِلْلَكاِفِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

بةةآلم   ،كافران لةتاريبى شةوى كوفرا ضاوو طوىَ و دلَ و عةقَليان لةدةست دةدةن .. بةَلىَ      
 ..يان نازانن ؤى رِازاندنةوةو خةَلةتانى شةيتانةوة بةخؤبةه
طوىَ و دَليةان وةرنةاطرن و ئةةوان وةك ئةاذةَلن و بطةرة       ئةوانةى برِوا ناهيَين سوود لةضاوو     

 ( َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإلَّا َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهنْم َأَضنلُّ َسنِبيالً   ) : خراثرتيشن قورئان دةفةرموىَ 
 ( :الفرقان)



  

َلُهنْم  وَلُهْم َأْعنُيٌن ال ُيْبِصنُروَن ِبَهنا    واْلِأْنِس َلُهْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبَها ؤَجَهنََّم َكِثريًا ِمَن اْلِجنِّ َلَقْد َذَرْأَنا ِلو) : يان دةفةرموىَ 
  (:ألعرافا) ( آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن

ئةاخر لةةجيهانى    ،ئةاذةآلن سةةرطةردان تةرن     ن كةافران لةة  ؤيةكىَ الى سةيربىَ كةضرِةنطة      
تةنانةت درِندةترين طيانلةبةر وةك شيَرو ثَليط  ،ثاريَزى نا ىؤئاذةآلندا ض طياندارىَ بيَضووةكانى خ

ى لةبةةر ميَرديَبةى كةاتى دوو    ؤدةستى خ كاتىَ ئافرةتىَ بة ،بيَضووةكانى  ؤزى هةية بؤبةزةيي و س
 !   ئايا ئةم ئافرةتة لةئاذةلَ خراثرت نية ؟ ،مياَلةكةى بةو شيَوةية لةناو بةرىَ 

ش بباو عةةقَلى لةدةسةت بةدات نةاوى     ؤى سةرخؤى سةرف ببا و خؤيان كةسيَك ثارةى خ     
 .. ظ ؤكاتىَ عةقلَ طةورةترين نيجمةتة كةخوا داويةتى بةمر! دةنىَ ى ضى 

ئافرةتانى تر سةرطةرمى خواردنةوةو  ر لةؤيةو وةك زئةمريب بىئافرةتيَ (اردسونضرِي ديا): ضوارةم
 .ذيانى دوور لةخوايي بوو 

ستايةك ؤباخضةى ساوايان بوو لةالى مام لة كة(كريستوفر)ئةم ئافرةتة كورِيَبى هةبوو بةناوى      
ى (بسةم اهلل )وشةى دةويسةت   ؤكةموسَلمان بوو مياَلةكة خ(دجيةةخ) ،شاباز بوو  دجيةةناوى خ كة

 .. ليَوة فيَربوو بوو 
 (شا فةهد  )ئاهةنطى شووكردنى لةمزطةوتى ؤى بانط كرد ب(سوناردضديا ري()دجيةةخ)ذى ؤرِ     
رِووداوى  و سةةرةجنام لةة  (ديا)ئةمةش كاريطةرى هةبوولةسةر دلَ و دةروونى  ،لوس ئةجنلوس  لة

كاتيَبدا  ةئيسالم موسَلمان بوو لةتيَطةيشنت ل ؤتةمبةردا ثاش طةرِانيَبى ضةند ساَلى باش بثى سيَ
  …ساَلدا بوو ()كةتةمةنى لة 

 ل .. يةكةم جار ئةوكاتةى موسَلمان بووم هةستم بةئارامى دةروون كةرد   ؤب: دةَليَت (ديا)    
 ..هةمان سةرضاوة

 ئةندازيارةو شةووى كةردووة بةةثياويَبى ميسةرى كةةئيش دةكةات لةة        (مارثا اليت جونس) :ثيَيجةم
 .. ر ناوضةى ئةمريبادا ؤز لة ( فيونى تشبيلى )يَوةبردنى ثيَشانطاى بةرِ
رم لةةةبارةى ئيسةةالمةوة ؤز)يةوة دةَلةةىَ ةتةةة ئةةةمريبى يةةة لةةةبارةى موسةةَلمانبوون ئةةةم ئافر     
 كرايةوة كة ؤرم لةزانايانى ئيسالم كردووة تاهةموو ئةو طرىَ كويَرانةم بؤتةوةو ثرسيارى زؤخويَيد
دروست بوو كة  ؤتاقةناعةتى تةواوم ب ،دةى دوذميانى ئيسالمةوة دروست بوو بوو ى ثرِوثاطةنؤبةه

  .. (ئيسالم ئاييى هةقى خواية 
ئيسةالم   تةمبةرةوة زياتر هةوَلى تيَطةيشتيم بوو لةة ثى سيَى رِووداوى ؤبةه)هةروةها دةَلىَ      



  

ى سيَبتةمبةر هةموو يسالم ثاش من دَلييام كةئ ، و ظايةتىؤهةموو مر ؤكةئاييى ئاشتى و ئاسايشة ب
دا (جةى يفرحةات امل )لةسةردةسةتى شةيَخ   (مارثنا )شايانى باسةة  ،(جيهان دةطريَتةوة بةتايبةت ئةمريبا

 . ل …(مريم) ؤرِى بؤشى طؤموسَلمان بوو ناوى خ
 َى ما(حملل)يةو هاتة ميسر تا كارببات وةك طةجنيَبى فةرِةنس ( ألفني طلربت )ر ؤدكت : شةشةم

رِة لةسةةر  ؤةم كةسة كة لةو بوارةدا ثسةث يَير سؤشايانى باسة دكت.. دا (أورامش املالية)بورصةى  لة
 . ئاستى جيهان هةمووى 

نيزامةى مةاَ ئيسةالمدا طةةورةترين      لةة  م دةركةوت كةؤب)بوونيةوة دةَلىَ لةبارةى موسَلمان      
ى و رِووت و رِةجةالَ نةاميَيى   ئةطةر ثةةيرِةوى ببريَةت برسة    مةآليةتى هةية كةؤشيَوةى هاوكارى ك

م ؤهةةروةها بة   ،و دابةشةبردنى مرياتةةوة   (صةدقات )خيَةرو  زامةى زةكةات و  ى نيؤبةةه  ،لةدنيادا 
كاتىَ زانيم ئيسالم  ،وكةس ئةَلقةى طةياندن نية لةنيَوان بةندةو خوادا  دائيسالم لة دةركةوت  كة

شتى ؤتيَبى بةرز بووم و هةرطيز طم لةسةر خوو رِةوشؤداواى  ضيم ََ دةكات ئاسان بوو ضونبة خ
 املججزة  ل ..بةرازو ئارةقم نةخواردووةو تةنها نويَيو رِووذووم نوقسان بوو كة بيبةم 

 (ويل مسيث)بوونى ئةكتةرى ئةمريكى موسَلمان
 ،دةكةات  (كةالى )دا كةةباس لةةذيانى   بييى لة فيلميَب(حممد على كالى) دةورى( مسيثويل )     

ئةكتةرةكةةش كةة    ،لةفليمةكةدا شايةمتان ديَيةىَ   ( حممد على كالى )ئةوةى كة جاكاتيَك دةطاتة 
كةارى تيَدةكةةن موسةَلمان     ندةكاشايةمتان ديَيىَ و ئةوةندة مةشةهة دةورى دةبييىَ بةرِاستى ئةميش 

 .دةبيَت 
ياليةةتى  ؤكةئةةم نةاوةش ك   ،بةوو  (كاسةيوس )ذيانى كالى دةكةات كةةناوى    فليمةكة باس لة     

لةخزمةةت سةثى ثيَسةتةكاندا هةَلئةسةورِاو      ،ضونبة باوكى رِةش ثيَسةتيَبى كويَلةةبوو   ،د دةطةيان
  …يان ببراية دةيان ضةوساندةوة ؤن بؤئةوانيش ض

 ؤرِى بة ؤئةةو نةاوةى طة   (كةالى ) ،ناوى ئةو كةسةية كةباوكى خزمةتبارى دةكرد (كاسيوس)     
ياوازى نةهيَشت لةنيَوان رِةش و سثى دا ئةو ثاية بةرزةى كةج ،ظايةتى ؤستاى هةموو مرؤمام(حممد)

تاشةتيَك   ،مزطةوت  ؤداواى لةبرادةريَبى كرد بيبات ب(كالى. )بةرةى ئادةمى  ؤو يةكسانى هيَيا ب
مزطةوت دةَليَةت   ؤئةويش دةيبات و كالى لةبارةى ئةم ضوونةيةوة ب ،لةبارةى ئيسالمةوة ببيستىَ 

 يةكةجمار لةساَلى  ؤمزطةوت تاب ؤةمريبى بردمى ببرادةريَبى موسَلمامن لةوياليةتى ميامى ئ )
كة بةرِاستى باسةى مةسةيحيةت و    ،دةمى وتاربيَيى مزطةوتةكةوة  دا طويَم لةباسى ئيسالم بيَت لة



  

جيةاوازى نيةة لةةنيَوان عةةرةب و      ،تيَطةيشتم كةئيسالم ئاييى يةكسةانى يةةو   .. ئيسالمى دةكرد 
 ( …ارى كعةجةم دا مةطةر بةثاريَز

ثاشان كةومتة خويَيدنةوةى تةفسريى  ،ئةمة يةكةم شارةزا بوومن بوو لةئيسالم : )كالى دةَليَت      
يةكة لةةخواوة  دروست بووة كةئةم ئايية رِاسةت  ؤقورئان و هةر ديَرِيَبم خويَيدبيَتةوة زياتر قةناعةمت ب

 ..ظيَك بتوانىَ دروستى ببات ؤهاتووةو ئةستةمة هي  مر
طةشةتى   ،داو يةكةةم سةوورةت بةوو كةةفيَرى بةووم      (حةة يفات)لةطةلَ سةوورةتى  سةرةتا ذيام      
 .. طةشتى برِوا بوو  ،شى و دَلئارامى بوو ؤكة طةشتى خ ،م دةست ثيَبرد مئيسال

بةرِاسةتى ئيسةالم هةةموو ئةوانةةى      ،حةآللَ و حةةرامم نةةدةزانى    ،ظم نةدةزانى ؤمن هةقيقةتى مر
 ( ..بردوويي كردمؤلةخ و كشةويستى خةَلؤثيَياسامن و فيَرى خ

 ،وة ؤطةى دابة  نناوبانط و ثاَلةةوانيَتى لةجيهانةدا دة   ،هةروا موسَلمانيَبى سادة نةبوو (كالى)     
ئةةويش لةهةةموو    ،يةان  ؤر كةس ضاوى ليَببةن و بيبةنةة سةرمةشةقى خ  ؤئةمةش واى كرد كة ز

ريةان كةردو   ؤيةةكى ز دذايةت ،دوذميةان بةتايبةةت جوولةكةة     يةة ؤب ،دا بانطةوازى دةكرد شويَييَب
 .بآلودةكردةوة  ؤريان بؤثرِوثاطةندةى ز

ريةش هةةوَلى   ؤلةهةريةكىَ لةوياليةتةكانى ئةمريبادا دةيويست مزطةوتيَك بباتةوةو ز(كالى)     
  …ئةدا ثةرِاوى ئيسالمى ضاث ببات 

يةة  ؤبلَ نةادات لةبانطةةوازكردن   ؤكةضةى كة    ،شةى بةووة   ؤلةطةلَ ئةوةشدا كة تووشةى نةخ      
 …بةضاالكرتين بانطخواز دادةنريَت لةئةمريبادا 

              ناويةان نةابوو    ،دا (كسةيَن ؤب)َلةدا ؤكالى لةبةرئةوةى ثاَلةوانى جيهةان بةوو لةةيارى مسةتةك         
بةرِاسةتى   ة(ظمعأ)كة  خواية ضونبة بةرِاستى هةر ،لةم ناوة هيَيا ى واز كة موسَلمان بوو، ( االعظم )

املعجزة املتجددة يف ) ل.. بةدةسةآلترتة  يَكطةورةية طةورةترو لةهةموو دةسةآلتدارو لةهةموو 
 .. (عصرنا

 د رهَينةر و بةرهةمهَينةرى فليمى ذياننامةى ثَيغةمبةر
ى سيَبتةمبةر كةم كةس الى ََ دةكةردةوةو  ثيَش رِووداوى (خ.د)فليمى ذيانيامةى ثيَغةمبةر       

 ؤب ،دانى ئةو فيلمة ير كةس كةوتية يارمةتؤكةضى دواى ئةو رِووداوة ز ، ر ئاستةنط هاتة رِآىؤز
 ،مةكة بوو يبةرِاستى رِووداوةكة لةبةرذةوةندى فل ،شارةزا بب (خ.د)ئةوةى لةذيانيامةى حةزرةت 

 .كةئةمةش هةرطيز بةخةياَلى كةسدا نةدةهات 



  

و (مايبةل شةوارتز  )مةكةة  ييةةرى فل دةرهيَ ،مةكةة  يهةمهيَيان و ثيشةاندانى فل رشايانى باسة ثاش بة
.. ر رِاطةياند ؤيان لةبةرضاوى خةَلبيَبى زؤموسَلمان بوونى خ(البسيدر كرومنر)و (مايبل وولف)
 .. هةمان سةرضاوة  ل 

 ذى كراو ى مزطةوتؤِر
هةركاتيَبةدا بيَتةة نةاو     لةة  هةركةسةيَك كةة   ؤا كراوةن بذةدا مزطةوتةكانى ئةمريبؤلةم رِ        
 بةة  ،دةكريَتباسة  ؤزى ئيسةالمى بة  ؤةوة ئةاييى ثةري  نزيبة  ليَةدةكريَت و لةة   ىثيَشواز ،وةمزطةوتة

 ..هي  ثرسياريَك قارس نابني و وةآلمى طشت ثرسيارةكانتان دةدةييةوة  ئاشبراش دةوتريَت ئيَمة بة
تة بةرهةم و ذمارةى ئةوانةى موسَلمان دةبن ضوار ئةوةندةى ؤنان هاتماششى موسَلؤهةولَ و ك     

هةندىَ مزطةةوتى  لة ئيَستا  ،بؤيةن وتةمبةردا موسَلمان دةبوثى سيَلةثيَش رِووداوى  ئةوانةن كة
  .رن و جيَطا نابيَتةوةؤئةمريبا دووسىَ جار نويَيى هةييى دووبارة دةكريَتةوة ضونبة نويَي خويَيان ز

هةةموو ئاييةةكانى تةر    لة ئيسالم ):ئاماريَبدا دةَليَت  لة(زى ئةمريبىةركةخمابراتى م)دةزطاى      
هةرسةىَ   واتةة لةة  ،ةطاتة سىَ يةكى دانيشةتوانى جيهان دةبيَتةوة و ذمارةى موسَلمانان دخيَراتر بآلو

  (تةمبةر زيادى كردووةثكارةساتى سيَ ةو رِيَيةى موسَلمان بوونيش دواىكةسيَك يةكيَبيان موسَلمان
ئةةمريبا   ةتايبةت لةبو بوونةوةى ئيسالم بآل ى دةربرِى لةؤهةروةها دةزطاى ناوبراو نارِةحةتى خ 

 . هةمان سةرضاوة  ل .. ئوسرتاليادا وئةوروثا و
 هةوَلى ِرَيكخراو  ئيسالميةكانى ئةمريكا

يةكخسةتيى هةوَلةةكان و    ؤسيان بةسةت بة  ننفراؤرِيَبخراوة ئيسالميةكانى ئةمريبا ضةندةها ك     
احتناد املنظمنات   )هةةروةها   ،تةمبةر ثداوى سةيَ ثةاش رِوو ،دانةوةى ثرِوثاطةندةى ناحةةزان  بةرثةرض

 ؤبة  ،هاوكارى مةجليسى كةنائسى قةومى ئةمريبى ثالنيَبيان دانا  بة باكورئةمريباى  لة(االسالمية
بةو  ليبني و سةرسؤبةوتةى كةنيسةى كاشويَي ن ئةمريبى كةؤثةجنا ملي ؤبردنةوةى ئيسالم برِوون

 .. كةنيسةية هةزار()ذمارةى ئةو كةنيسانة كة مةجليسةن 
ليبى ئةمريبى رِيَبةوتن لةسةر ئةوةى ؤسثرسانى كةنيسةى كابةرثرسانى موسَلمان لةطةلَ بةر     

 ،و لةيةك حاَلى بةوون فةراهةةم بهيَةين    ؤطة هاوبةشةكانداو زياتر زمانى طفتودواى خاَل بطةرِيَن بة
  .تاباشرت ثيَبةوة ذيان بيَتة ئاراوة 

 (راد ماتسةةون طةةيئي )رة ؤدكتةة( نظمننات االسننالميةاحتنناد امل )كىؤةرئةمةةةش جيَطةةرى سةة ؤبةة     
سةيَبدا و  ننفراؤك ظارى ئةمريبى لةؤذنامةو طؤسةد ثةيامييَرى رِ ثيَبةوتيى كرد لةطةلَ زياتر لةضاو



  

 و جيهادو شةرِو ئاشتى لة ضوونى هةَلةى لةبارةى ئافرةتؤوةآلمى هةمووثرسيارةكانيانى دايةوة و ب
 ..يان ؤكردةوة بدا رِاست ئيسالم
دةربرِييةى   ؤيان بة ؤريان طةياندو خةَلبانى بةوييدان كةوتية خؤئةم هةوآلنة بةطشتى سوودى ز     

 ..موسَلمانان  ؤزو هاوكاريان بؤهةست و س
جلةى   ،ضةوار هةةزار ئةافرةتى ئةةمريبى بةةبَى ئةةوةى موسةَلمان بةب         (نؤواشيت)تةنانةت لة      

شةة  ؤئافرةتةة باآلث  ؤزى و ثشةتطريى بة  ؤسة دةربرِييةى هاو  ؤنط بة يةةك مةا  ؤكرد بشيان لةبةر ؤثاآلب
بةرِاسةتى ئةمةةش ئةةو     كةة  ،ئةوةى كةس رِةفتارى ناشرين نةنويَيىَ بةرامبةريان  ؤموسَلمانانةكان ب

 …ثةرِى ثيَبةوة ذيان و رِةفتارى شارستانية 
جرسةى و الييةوى و   نيةاو نيو رؤفكالي)ثيَيج وياليةةت كةة    ،هةروةها لةسةر ئاستى دةوَلةتيش      

تاكةةس نةةتوانىَ فيَةلَ لةموسةَلمانان      ،ن ياساى خواردنى حةآلَليان دةركةرد  (مييوسوتا و ميشيطان
ى يَة ئةمةةش ج  كةة  ،شةىَ  ؤبةحةآللَ ثيَيةان بفر  ،ببات و خواردنيَك كة حةآللَ نةبىَ و شةرعى نةبىَ 

 .وثاس و ثيَزانييى موسَلمانان بووس
 سةد ى بيس  ويةك سةد ى ئيسالمة

بةوييدان و قةناعةةتى   ،ية ئةمريب ىنطريَسؤران ئةندامى ليينةى كاروبارى دةرةوةى كؤن مؤج     
تةةواوو  زانيةارى  ر طرنطةة  ؤبةزانن ز  يةكان كةة ة رِاستى ثيَويستة لةسةر ئةمريبب) :تةواوة دةَليَت 

بةوتوانى يانى شةويَ هة م دةركةوتووة ئيسالم ؤضونبة وةك من ب ،قوَليان هةبيَت لةبارةى ئيسالمةوة 
 . شةويستى ؤهةروةها ثرِة لةخ ،ئيلتيزام  و شش و نيزامؤدةدات لةسةر هةولَ و ك

يةان  ؤذيَةك ديَةت ب  ؤرِ ،بى غةةريب بيَةت   يةكاندا ئايييَئيسالم لةضاوى ئةمريب ؤةر ئةمرِجائةط     
بثةرِييةةوة   ية دةبيَتؤب ،ر جوان و رِيَيمايي بةرزى تياية ؤضوونى زؤبئيسالم بريو كة ،دةردةكةويَت 
ر سوودمةند دةبني و نةوةكانى ؤئةطةر ئةمةمان كرد ئةوا ز ،نيَوان ئيَمةو ئيسالمداية  بةو ثردةى لة
 .ر سوودى ََ دةبيين ؤداهاتووش ز

ئيسةالمداو داوايةان ََ دةكةةم كةة      لةشارةزايي  من هانى مياَلةكامن دةدةم كة قوولَ ببيةوة لة     
 : تةنانةت دةتةوامن بَلةيَم   ،سةر زةوى ى ظؤكة دائةنرىَ بةطةورةترين مربياسن (خ.د)ثيَغةمبةر (حممد)

رِاستى ثيَويستة بةية ؤب ،ئةم مةسةلةية الى من خياليف تيانية  ،ظة ميَيوو ناسيبيَتى ؤئةو طةورةترين مر
 ئةمةوىَ مياَلةةكامن  ، نير لة هاوةآلنى بزانؤاليةنةكانى طةورةيي ئةوثيَغةمبةرة و ز ولةسةرمان هةمو



  

 ،بةزانن (خ.د) (حممةد )يةةكانى  ةقةة هةةموو طةةالنى دنيةا رِيَيماي    هةروةها بةالى ميةوة ه ،ن نئةوة بزا
 :  ؤتة دى لةبةر دووهؤهةرضةند ئةمة نةهات

يةةوة سةرضةاوةى   نةفامي لة غةيرة موسَلمانةكان هةَلويَستيَبيان طرتووة بةرامبةر ئيسالم كة:يةكةم 
 . طرتووة 
هةةروةها  . يةان  ؤغةةيرى خ  ؤخستية رِووى طةورةيي ئيسالم بة  ؤَلمانان بهةولَ نةدانى موس:دووةم 

 ،يةوة هاتوون ئةمريبا و لةعالةمى ئيسالم ؤن بض دةكةؤحةزناكةم ئةوانةى ك) تران دةَليَؤن مؤج
دةكةم ئةوانةى ديَن ئيسةالم  حةز يان بهيَين بةَلبو بةثيَضةوانةوةؤشيبريى خؤئاين و زمان و رِ واز لة

ئةوة وةرطريىَ و رِيَزى  من داوا دةكةم كة ،ولةناو دةرودراوسىَ و مياآلنى قوتاَانةدا  بآلوببةنةوة
و بةةوةش ئاشةتى و    سةدةى بيست و يةك سةةدةى ئيسةالم دةبيَةت    من وا دةزامن كة ،ََ بطريىَ 

 . هةمان سةرضاوة(ل. )شطوزةرانى زياتر بالَ بةسةردنيادا دةكيَشىَ ؤخ
 و ئةوروثى لةكو ي  بوونى ئةمريكى موسَلمان

يانةةى  كةة ذمةارةى ئةةو ئةةوروثى و ئةمريب    ليينةى ناسةاندنى ئيسةالم لةةكوةيت رِايطةيانةد          
 ..دا زياترة لةدوو هةزار و ضوارسةدو ثةجنا كةس ( )لةكوةيت موسَلمان بوون لةساَلى 

رِابةردوودا  هةروةها ئاماذةى كرد بةوةى كةة زيةاتر لةبيسةت و دووهةةزار كةةس لةسةاآلنى            
دانا (بةهارى داَلنى)ذةى ؤش دا ثر( )ساَلى لةلةئةمريبى و ئةوروثى يةكان موسَلمان بوون و 

موسَلمانانةى كةتةمةنيان لةشةش ساَلةوة تابيست و يةك سةاَلة فيَةرى قورئةان و     ؤئةوةى ئةو ن ؤب
 .هةمان سةرضاوة  ل…فةرموودة ببريَن 

 د ربةد رو بَى النة لةئةمريكا
 ىاذئةاو ؤبةثيَضةةوانةى رِ  ،بةىَ النةةيي كةمةة    و يةكاندا دياردةى دةربةةدةرى  وآلتة ئيسالم لة     

 لةة .. رِوانطةى بةرذةوةنةدى و سةوودو مةاددةوة تةماشةا دةكريَةت      شتيَك لة ويةوة كة هةمومادد
كاتيَةك  ) دةَليَةت  حممد قطبستا ؤمام ،ئاشبرا ديارة  الر بةؤبةندايةتى ماددةو د داذئاواو ئةمريباؤرِ

: كابرايةكى ئةمريبى هاتة اليةوةو وتى  ،ذيَك لةباخيَبدا دانيشتبووؤرِ ،ئةمريبا بوو  لة قطبسةيد 
الى  ،ئةوة كرد ئةطةر ئةمريبى بيَت و مادام سةثى ثيَسةت نيةة     ؤب ىئةم ثرسيارةش ،ئةمريبيت  ؤت

ة ثرسةياركردن لةةبارةى   ية كابرا اليةوة دانيشت و كةوتؤب ،من ميسريم : ئةويش وتى ! دانةنيشىَ 
              تاييؤكةضةةى كةةابرا لةةةك..كةةرد  ؤسةةةيديش باسةةى ئيسةةالمى بةةةجوانى بةة ،ميسةةرو ئيسةةالمةوة 

 :       ثةةرِى جورئةتةةوةو وتةى   ةوالريَبى لةطريفانى دةرهيَياو لةبةردةم سةيدا داييةاو ب ؤنيشتيةكةدا ددا



  

 ( الرة دةثةرسةتني ؤئةةمريبا ئةةم د   ئيَمة لة بةآلم ،هةموو ئةوانةى وتت دةربارةى ئيسالم رِاستة  )
 ،تعس عبد الندرهم   )وتةوة (خ.د)يةوة فةرموودةكةى حةزرةتى ؤيشت و سةيديش لةبةرخؤكابرا رِ

 (..ار ينتعس عبد الد
ئةوةتةةة ئةطةةةر  ،ئةةةم دياردةيةةة رِةنطةةى داوةتةةةوة لةهةةةموو ذيانيةةان دا  ،بةرِاسةةتى هةروايةةة      

 !ئةوةى نرخى لةبازارِةكاندا دانةبةزيَت  ؤدةيبةنة دةرياكانةوة ب ، ر بيَتؤبةرووبوومى طةمن ز
ذدةكةنةةوة  ؤسةتةكان رِ ؤشةو لةسةةر جةادةو ش  ، ن ور بيَبارةو بىَ النةؤذمارةيةكى ز.. بةَلىَ      

 …ئةيدزن يان خيَريان ثيَدةكريَت  ن كةؤوئةوة دةخ
ذةيةةكى  ؤد ثرِى ضةةن يَةسةلةية و لةرِئةمريباى باكور طرنطى دا بةم م بزوتيةوةى ئيسالمى لة     

بةثيَدانى  ،نانة يةوة كةوتية هاوكارى و فرياكةوتيى ئةو كةسة دةربةدةر و بىَ المةآليةتؤهاوكارى ك
 .…رشتى تر لة شارة طةورةكانى وةك نيويورك دا ؤبةرط و زخواردن وجل و

وكةسانة تابزانن ئةوة كةارى  ئيسالميش ئةدةن بة يةكاندا بآلوكراوةى تايبةت بةلةطةلَ هاوكار     
 . دةركةويَت  ؤموسَلمانانةو بةمةش رِووى طةشى جوانى ئيسالميان ب

ةوة ()كةة لةسةاَلى   ة (خطينب أكنرب جهناد   )سةرثةشةتى   خوازى يةش بةئةو بةرنامة خيَر     
ى يَة ر طةةرِا بةةدواى جةىَ و رِ   ؤبةنداانةدا ئيسالمى ناسى و ثاش بةةربوونى ز  ناوبراو لة ،خةريبن 

 دا كةة ية ئيجةا هةولَ  ،ماوةيةةك    ؤسايةوة بنوسنت داو لةثةناطةى طةرِةكى بروكلني لةنيويورك طري
بةخشةى تةردا   ؤنةكةيةةوة لةطةةلَ دووخ  ؤى ئيشيَبةوة هةندىَ ثارة ثيَبةوة بيةىَ و بةسةةيارة ك  يَلةرِ

ماوو بةةىَ النةةةو قةةةوبةةةرط و دابةشةةبردنى بةسةةةر ليَ كردنةةةوةى خةةواردن و جلوؤكةوتيةةة ك
و  نرخيَيرا لةاليةن ئةَلقةةى ئيسةالمى ئةةمريباى بةاكورةوة    (خطيب)ئةم هةوَلةى ،بةدةرةكاندا دةر

 .ر بةرةوثيَش ضوو ؤخوازانة و بةمةش كارةكةيان زئةو خيَر ؤكةوتية كارئاسانى ب
ى ؤريتانياش كورِى وةزيرى تةندروسةتى بةةريتانى موسةَلمان بةوو نةاوى خة      ةب شايانى باسة لة     
 .دانى هةذار و بىَ النةكان يو بةهةمان شيَوة كةوتة يارمةت(دةئةمح) ؤرِى بؤط

 و كالةتى رويرتز ِرتةكةى ؤِراث
رِووكردنة ئيسالمى ئةمريبييةكان )ذيَر ناونيشانى  رِتيَبى بآلوكردةوة لةؤيتةرز رِاثؤوةكالةتى رِ     

رةى ئةةمريبى يةةوة   مثانيةاى طةةو  ؤظةارى هةفتانةةى ميةاآلن لةاليةةن ك    ؤط: وتةى   تيايا (بىَ ويَيةية
 …رى ََ بآلودةبيَتةةوة  ؤر زؤئيسالم بةةمياآلن ئاشةيا دةكةات و ذمارةيةةكى ز     كة ،دةردةكريَت 



  

 ر هةيةة ؤس رِايطةيانةد كةة داواكاريةةكى ز   توياليةةتى ماساشةوي   هةروةها دار نشرى ئةتلةنتيك لة
 . لةسةر قورئانى وةرطيَرِدراو بةزمانى ئييطليزى و ثةرِاوى ترى ئيسالمى 

 ! وا هَيناو يةتية قسةخ
صةموئيل  )ئةةمريبى   شيبريى نةاودارى ؤرةيةكيدا رِزةحاوم لة ،ي ئيسرتاتيجيةبوى دادةنتولةم     

بةةوةدابييَني كةةقورئان   دان  ئةبىَ )يةكانة وتى بةيةكادانى شارستانيَتكةى ؤبري كة خاوةنى(هيتيطتون
 (دةطةيةنىَ كةئةجنامةةكان ثيَضةةوانةن   ئةمةش ئةوة  ،شريَت لةئةمريبادا ؤرترين ثةرِاوة كة دةفرؤز

كةضةى بةثيَضةةوانةوة خةةَلبيَبى     ،ئةةمريبا   واتة لةجياتى ئةوةى كةس نةهاتاية بةالى قورئاندا لة
َليَبةى  ؤئةاين رِ )هةةروةها وتةى   . ئيسةالم   قورئان و لةة  ر عةوداَلى تيَطةيشنت و شارةزابوونن لةؤز

دا يكةئةمةةش لةةجيهانى ئيسةالم    ،يةارى  يبريى  وذشة ؤطةورةو ديارى هةية لةثاراستيى ناسيامةى رِ
 ،وةيةة وونى ئيسالمى بةهيَزة و منوونةى بةجةزائريو توركيا هيَيابرِا)هةروةها دانى بةوةدانا كة (ديارة

ستى ئةمريبان ؤد داوكراسيةت نية لةساى سيَبةرى ئةو نيزامانةى كة كة هةروةها دانى بةوةشدا نا
 . هةمان سةرضاوة  ل (يان ئةمريبا دروستيان دةكات ،

 ى ئيسالمى ئةمريكىؤزانك
ى بةةبرِى  ؤخة ؤى ئيسالمى ئةمريبى دةستى كرد بةدانانى وةقفيَك بؤى سيَبتةمبةر زانبثاش      
ى هارفارد وةقفةى  ؤشايانى باسة زانب ،الر تاوةكو كارةكانى زياتر بةرةو ثيَش بضيَت ؤن دؤملي()

جائةم وةقفانة سوودى  ،ى ثىَ بةرِيَوة دةبات ؤكة كارةكانى خ الرؤمليارد()خةيرى هةية بةبرِى 
ى ؤبةتايبةةت كةةزانب   ،يةكانةدا  ش ضةوونى زانسةت و كةارة خيَرخواز   بةرةو ثةيَ  ر دةطةيةنن لةؤز

برِةخسيَيىَ تا زياتر بةرةو ثةيَش بضةن و    ؤئيسالمى ئةيةوىَ ئةوانةى كةتازة موسَلمان دةبن بواريان ب
ةروةها هةولَ دةدات فيَرى زمةانى عةةرةبيان ببةات و قورئةان بةباشةى      ه …خويَيدن تةواو ببةن 

ذةى بةخشةني  ؤذةى ثةةاانطاى قورئةانى دامةزرانةدووةو ثةرِ    ؤئةمةش ثرِ ؤب …ى بطةن يََويَين و ت
 شةى بةة  ؤذةى كتيَبخانةةى زانب ؤموسةَلمانة تازةكةان و ثةرِ    ؤى خويَيدنى هيَياوةتة كايةوة بة (ميحة)

 .مانان شارةزابب دةستةوةية تاباشرت موسَل
ليَيى ديراساتى ئيسالمى ؤكردنةوةى ك ؤنطريَسى ئيسالمى كةنةدى بانطةشةى بؤلةكةنةداش ك     
كةنةةدا   ؤطةورةكانى كةنةدا بيَت و بانطخوازو ئيمام  تيا ثيَبطةن ب ؤسةر بةيةكىَ لةزانب كة ،كرد 

تة بةردةم ؤذةيةكى خستؤناوبراو ثرِنطريَسى ؤهةروةها ك،تا زياتر لةدووسةد مزطةوتى تيايةئيَس كة ،
 . املججزة ل . قوتاَانةكانى كةنةدادا َويَيرىَ  وةزارةتى  فيَركردنى كةنةدى تائيسالم لة



  

 موسَلمانان لةئةَلمانيا
هةةزاريان لةة حيزبةة ئةَلمانيةكانةدا     ()،ن موسةَلمان هةيةةو   ؤملية ()لةئةَلمانيا نزيبةى      

نيا لةم ساآلنةى دواييدا رِاطةيةنرا و نووسييطةى مااى ئيسالميش لةئةَلكاردةكةن و مةجليسى شور
 …دا ى ثايتةخت(نؤب)ى كردةوة لةشارى ؤخ

هةي  شةةريجةتيَك نيةة لةسةةروو ئةةو      )وتةى   تةة ؤط ى شاعريى ئةةَلمانى بةةناوبانط  ؤكاتى خ     
 ،ببةةوىَ   ىنىَ ثيَشة داهاتووش دا هي  كةس ناتوا لة ،و دا نيَردراوة(خ.د) (حممد)شةريجةتةى كةبة 

 …(ئةوة هةموومان موسَلمانني ،جائةطةر ئةوةى هيَياويةتى ئيسالمة 
 ئةةةوة بيَتةةةدى و لةةة لةةةوةدا بةةوو كةةة ،دان نةةان بةئيسةةالم دا ؤر هةةةولَ درا بةةؤلةئةةةَلمانيا ز     

كةارة  رى ناحةزان دا ئةو ؤكةضى لةذيَر فشارى ز ،ئيسالم َويَيرىَ  قوتاَانةكاندا وانةى تايبةت بة
ى بةةناوبانطى  تيَبماؤلكةةديب (مةوراد هوفمةان  )ر ؤدكتة ..ى سيَبتةمبةر بةتايبةت دواى  ،وةستيَيرا
ة داوا لة حبومةتى ئةَلمانى دةكا كةة  (سالم كبديلاال)يةو موسَلمان بووة و خاوةنى ثةرِاوى ئةَلمان

سةَلمان  لةموجيهةان  )هةةروةها دةَليَةت   .. لةئيسالم تيَبطات باشرتة لةةوةى كةة عييةادى ببةات     
 .  ل . …(ضوو بيَتة هةر وآلتيَبةوة رِةطةز ثةرستى نةهيَشتووة ،ثةروةرترى نةديوةوداد
رِىَ  انى دةكات كةة مداوا لةحبومةتى ئةَل(يلانا مارى  )ذهةآلتياسى ئةَلمانى بةناوبانطيش ؤرِ     

  ..يةوةمانبتوانن بضية ثةرلةمانى ئةَل بدرىَ بة موسَلمانان حيزبيَك دامبةزريَين و
بةرِاستى ئيسةالم  )دةَلىَ  ةكةئابوورى ناسيَبى ئةَلمانى موسَلمان رئةيوب كوهلر ؤهةروةها دكت     

ى ؤر هةةذارن بةةه  ؤكيَشةى هةذارى ضارةسةر دةكات و ئةَلمانياش خةةَلبانيَبى تيةا دةذيةن كةةز    
 (.ت دةوَلةمةند دةوَلةمةند تر دةكا ونيزامى سةرمايةدارى يةوة كة هةذار هةذارتر

كان و دةزطا ؤبةشى ئابورى ئيسالمى لةزانب شايانى باسة ناوبراو داوا لةحبومةت دةكات كة     
 . هةمان سةرضاوة ل  …دا ببريَتةوة يائابوورى يةكانى ئةَلمان

 ليسىؤش و بةرطى ثؤسةرث
ليسةةى كةةةرتى ؤبةرِيَوةبةةةرى ث بةةآلوى كةةردةوة كةةة وةكالةةةتى قةةدس ثةةرس لةةةيوليو      
ش ؤى ئةةمريبى بِريةارى دا كةةرَِى بةدرَى بةةجيَطرى بةِريَوةبةةر سةةرث       ؤلةوياليةةتى ئةةليي  (كوك)

ضةونبة جيَطةرى بةرِيَوةبةةر موسةَلمان بةووةو ثيَشةرت رِآى        ،لةسةركات لةكاتى دةوامى رِةمسيدا 
 موسةَلمانان و دان  ؤى سةركةوتييَبة بؤخؤئةم برِيارةش ب.. شةوة دةوام ببات ؤثيَيةدرا بوو بةسةرث

 .   هةمان سةرضاوة ل . …شاكى ئيسالمى دا ؤثيانانيَبة بةث



  

 دادطاى ئيسالمى
 يةانى ؤخديَتة بةردةست رِووبةرِووى  كيَشةيةكى موسَلمانانى هةندىَ جار دادطاى ئةمريبى كة     

لةةة  وةك ئةةو رِووداوةى كةةة  ،ى شةةةرعى خةوا كيَشةةةكة يةةكاليي ببةنةةةوة   يَدةكاتةةوة كةةة بةةث  
موسَلمانان كةبتوانن ثةيرِةوى شةريجةتيان ببةةن  ؤش بوونيَبة بؤداو ئةمةش رِىَ خ رِووى(بروكلني)

 .بخةن و كيَشةكانيان يةكاليي ببةنةوة يان رِيَبؤى شةرعى خوا ذيانى خيَو بةث
كةةداوا لةة موسةَلمانان    (بةروكلني )ئةمةش واى لةثيَشةواى ثيَشووى مزطةوتى تةقوا كرد لة      

بخةن تابتوانن بطةنة كونطريس يان رِيَبؤمةَلطا و خؤت لةسةر كيان هةبيَبدةن كاريطةرببات هةوَل
  املججزة ل ،كاربةدةستان و يان بطةيةنن بةخةَلبىؤدةنطى خ لةودوانطانةوةخ وشيو ىمةجليسو

 شى يةؤنوَيذ ضار سةرى نةخ
سةتا  ؤمام ( نيسةو بيبرت  ؤر رِؤدكت )كايةتى ؤسيَبى ثزيشبى بةسرتا بة سةرننفراؤلةئةمريبا ك     

  .. (بوسطن) َلييةوةى عةقل و لةش لةؤليَب ؤكى ثةاانطاى ديبونيس بؤرد و سةراى هارفؤلةزانب
ى يَة سةةدا ث ننفراؤئةوةى تازةيةو ئيَمة لةةم ك )رة رِاطةياند ؤنطرةكةى بةم جؤناوبراو ثوختةى ك     

دوعةاو نةزا دووبةارة     ريَبى تايبةةت بريدةكاتةةوةو نويَةيو   ؤظ بةةج ؤكة كةاتىَ مةر   طةيشتوين ئةوةية
دا ثةيةدا دةبيَةت و بةةرةو ضةاك بوونةةوةو هيَميةى       يلةناو لةش(جىؤلؤسايب)رِانبارى ؤدةكاتةوة ط

 كاتيَبةدا كةة   لة ،نويَي بةشيَبة لةخاوبوونةوةو ثشوودان و يارمةتى ضاك بوونةوة دةدات  ،دةبات 
شى يةكانيان ؤةدةن نةخسةدا نةوةدى ئةوانةى سةر لةعيادةى ثزيشبةكان د لة لة سةدا شةست تا

  .ئةمةش كةمرت دةرمان ضارةسةرى دةكات كةيةوة هةيةو بارى دةروونىَ دَلةرِاوكبة ثةيوةندى 
 شةى ثةسةتانى  ؤر نةخدةبيَةت لةسةة   ىبرِوادارى رِاسنت برِواكةيان كاريطةرى باشة  ئةوانةى كة     

يةاد نةضةيَت كةخوايةةكى     لةئةبىَ ئةوةمان  .هتد .…شيَرثةجنةو ئايدزو ةكانى دلَ ويشؤخويَن ونةخ
 .املججزة ل ( باآلدةست هةية كةيارمةيتمان دةدات لةسةرضاك بوونةوة

 سَيكى نهَينى جولةكة ننفراؤك
نزيةةك بوونةةةوةو   ،و طاورةكةةان  موسةةَلمانان ،تةمبةرةوة ثى سةةيَلةئةةةجنامى رِووداوى      
 ،ونى هةةردووال  رِوشنت و بةرضاولةيةك طةي ؤبى بوو بر ئيجاؤز دروست بوو كة ؤيةكيان بؤططفتو

ذ ؤثةاش بيسةت رِ   ( لوبط بوسطن )ذنامةى ؤرِا قني لةالى جوولةكةو بةئاشبرئةمةش بووة رِمش و
ر دةكريَتةة سةةر دانوسةتانى نيَةوان مةسةيحيةت و ئيسةالم       ؤجةةختى ز )تةمبةر وتةى  ثى سةيَ  لة



  

نىَ بةدانوسةتان و ثةيوةنةدى   ئةم دياردة نوىَ يةةش زيةان دةطةيةة    ،ى سيَبتةمبةرةوة لةرِووداوى 
 ( .جوولةكةو مةسيحيةكان)نيَوان ئيَمة 

يدى ئاشبراى كرد كة دةنط و باسى ثيَطةيشتووة كة وةهمى هةهةروةها نووسةرى ئيسالمى ف     
ئيسةثانيا ثةاش    لةة (مدريةد )نطرةيةكى نهيَييان بةسةتووة لةة   ؤطةورة ثياوانى جوولةكةى ئةوروثا ك

ئةةوروثادا وديةارة    وباسةكةشيان لةسةر بآلوبوونةوةى ئيسالم بووة لةة ى سيَبتةمبةر رِووداوى 
 .  ن بةربةست  و ئاستةنط بهيَيية رِآىؤكارانةشيان كردووة كةضؤديراسةى ئةوه

نطرسى جوولةكةى ؤرِتى كؤظارى اجملتمع رِاثؤدا ط()دا لةذمارةى () ى()لةمانطى      
 :  تيايا دةَليَن جيهانى بآلوكردةوة كة

لةةم   مان دةركةوتووة كةة ؤب ( زياد بوونى ئيسالم لةئةوروثادا )كردنى لةئةجنامى ديراسةو رِووثيَو)
بةرذةوةندى موسَلمانان  رِانباريةكى طةورةى داوطرافى لةؤط ،داةى دوايي سةدةى بيست دةساَل

يةة   ةزيادىيَيةيةةكى طةةورة رِوو لة   رِ بةة  مةةددى ئيسةالمى   ؤئةةمرِ  ،تةكايةةوة  ؤئةةوروثادا هات  لة
 .يان بة موسَلمان دةزاننؤخ ن كةس لةئةوروثاداؤيبةى بيست مليكةنز ،لةئةوروثادا 

جا ئةطةر ئةم زيةاد   ،ببريَت  ؤدةبىَ حسابيان ب ني كةسهيَزيَبى سيا ؤموسَلمانانى ئةوروثا ئةمرِ     
 ( ..ى هةموو دانيشتوانى ئةوروثا%()دا دةبية ()ساَلى  بوونة بةردةوام بيَت لة

  :بةَلطة هيَيانةوة لةسةر مةترسى زيادبوونى موسَلمانان دوومنوونةى باسبردووة  ؤرِتةكة بؤرِاث     
لةسةاَلى  ،دا هةشةتاودوو هةةزار كةةس بةوون      موسةَلمانان لةبةةريتانيادا لةسةاَلى    / يةكةم 

 %(.)ئةمةش زيادبوونة بةرِيَيةى  كة ،ن ؤز دا بوون بة يةك ملي()
ئةمة بيَجطة لةسةةدان   ،ن و دووسةد هةزار موسَلمان هةية ؤنسادا ئيَستا ضوار مليةرِةلةف/ م دووة

 . نسا ةرِةف ؤب ةضيان كردووؤناياسايي  ك بة هةزار كةس كة
بوونى موسةَلمانان لةةداهاتوودا كاردةكاتةة سةةر كيَشةةى      زيةاد :رِتةكةة دةَلةىَ   ؤهةروةها رِاث     

بةوونى موسةَلمانان لةئةةوروثادا وا دةكةات هةَلويَسةت و رِاى       ئيسرائيل و ثاشان زيةاد  -عةرةب
 .رِيَت و ثشتطريى جوولةكة نةكةن ؤحبوماتى ئةوروثى بط

رِتةكة منوونة ديَييَتةةوة بةة هةَلبياردنةةكانى بةةريتانيا كةبةهةةزاران بآلوكةراوة       ؤئةمةش رِاث ؤب     
 .ييَرين كةاليةنطرى جوولةكةن ئةوةى ئةوكةسانة هةَليةبؤدابةش كرا لةناو موسَلماناندا ب

 ( ندسبيسراماركس )كانىطاؤكلةريتانيا داوايان كرد كة ةلةب ئيسالميةكان هةروةها رِيَبخراوة     
 .دةدات يَى يارمةتى جوولةكةى ثةكةقازاجن ضونبة بةشيَك لة،شت نةكرِن 



  

و بةهةةموو شةيَوةيةك    كردنى موسَلماناننة سةر زياد ؤرة جوولةكة لةكةمني داية بؤبةم ج.. بةَلىَ 
 . املججزة ل…نةهاتية ثيَشةوةى موسَلمانان  ؤثيالن دادةنيَن ب

 نيزامى عالةمى ؤئيسالم طيانَيكى تاز ية ب
ئيسالم دةبيَتةة   بةرِاستى)دةَليَت ( النظام العامليروح  )بةناوى ( جارولز ناثان )لةسةروتاريَبدا      

ضارةسةرى كيَشةة قورسةةكان كةعيلمانيةةتى شارسةتانى      دةبيَتة تاكة و طيانى سةدةى بيست ويةك
 .(ذئاوا دروستيان كردونؤر

بوونةةوةو دذايةةتى ئيسةالم بووبيَتةة مايةةى هاتيةكايةةةى      رِةنطةة رِووبةرِوو )هةةروةها دةَليَةت        
دان يضوون بةرةو طرنط ؤش دةبيَت بؤخ بةمةش رِىَ كة ،ئاوادا ذؤرِ سةردةمى دواى عيلمانيةت لة

حيةتةةش وادةكةات   ؤئةم ضوون بةةرةو رِ  ،ثاش ئةوةى بةتةواوى ثشت طوىَ خرابوو ،ةت حيؤبة رِ
 .(رِوونى تيا بيَتئييساف وبةرضاوو يةكان ببريَتةوة كةبةضاويَبى تر سةيرى بةها ئيسالم

خةوا   ؤكةة سةوثاس بة   (روبرت كرين)شبى سثى ؤك كى ئةمريبى لةؤرِاويَيكارى ثيَشووى سةر    
 بةوونى زانايةانى ئيسةالم لةة    : )دةَليَةت  (فةارومش عبةداحلة  ) ؤرِيوة بؤى طؤخموسَلمان بووةو ناوى 

ئةو حاَلةى كةئيَمة تيةاين  ؤضونبة تةنها ئةوان دةتوانن تاكة ضارةسةر بيَين ب ،ر طرنطة ؤئةمريبادا ز
 ؤسةةركردايةتى جوآلنةوةيةةكى رِاسةتى رِةسةةن بة     ؤئةوان ليَهةاتوون ب  ،فيَرى ئيسالممان ببةن  ،و 
 …دةكةم تابتوامن ئيسالم بطةيةمنة وآلتةكةم ليَمن داواى دوعاى خيَرتان  ،الةم رِييى عؤط

ر كةس لةةجيهان دا  ؤئيَستاش ز ،يةكان وا دةزانن كةخوا دةيةويَت ثيَشةواى جيهان بن ئةمريب     
ضةوونة  ؤئةةو ب  ئيَمةةش ئةةركى شةرشةامنانة كةةهاوكارى     ،ية يَى ثيَشةواو سةركردةيةكى نويَضاوةرِ
 ..ويةتى ردى ناؤبةوتيى بةرنامةى خوا كةبةرِةمحةتى خبة شويَيببةين 
رِاسةتى   بةة  ،يان هةية بةةرةو تياضةوون دةضةيَت    يةكان رِوونةكةنة ئيسالم هةرضئةطةر ئةمريب     

هيَياويةةتى لةةفيَركردنى ثةةرِاوى خةواو     (خ.د)هاوضةرخ ئةو هةقةى ثىَ نية كةة حممةد    ىمةسيحييةت
لةبةريةةك هةَلوةشةاوى    ىمةةَلطا ؤك ؤطوتاريةا بة   سةركةوتوونةبوو لةية ؤب ،ثاكردنةوةى دةروون 

 . املججزة  ل ( …ذئاواؤرِ
 ر موراد هوفمانؤدكت

ثةاش طةةرِانيَبى    ،يانةى كة خوا هيدايةةتى داوة  ذئاوايؤشيبرية رِؤةكيَبة لةو رِر هوفمان يؤدكت     
 ،و لةجةزائري و مةغريب وئةَلمانيا ب ر سةفريىؤماوةيةكى زؤلةكاتيَبدا كة ب ،دا يبةدواى رِاست رؤز

 ،ر سوودى ََ بييراوة ؤزيوة كةضةند جار ضاث كراونةتةوةو ناوبراو ضةند ثةرِاويَبى طرنطى نووس



  

هةةةروةها ( م م عننام االسننال)و (طريننق فلسننفي اا االسننالم )و  (االسننالم هننو البننديل)وةك 
 –يومينات أملناني مسنلم    )ةرِاويَبدا بةناوى مار كردوة لةثؤئيسالمى ت ؤيةكانى طةشتةكةى بيادةوةر

 …(الطريق اا مكة
ى هةةموو ئةوبةرنامةةو   يَة ج ويةجيهان ذياريَبىئيسالم دةخاتةرِوو كة راستى هةموو ثةرِاوةكانى      

 ..دنيايان نقومى دةريايةك لةكيَشةو دةردةسةرى كردووة  دةطريَتةوة كةذيارانة 
بووة بةسةفريى ئيسةالم و دةطةةرِىَ    ،هيَياوة وةك سةفرييَك ذةوة كةوازى لةكارةكةى ؤلةو رِ     

 ..ئيسالم  ؤبةضوار قورِنةى دنياداو بانطةواز دةكات ب
تةكةم دايةة دةسةت   رؤثةسةاث  ،داو سةاَلى   عةومرة لةة   ؤكاتيَك ضووم بة )ر دةَليَت ؤدكت     

 ؤثياكردم و وتى تة ر سةيرى كردو دوايي كةزانى موسَلمان بووم باوةشى ؤز ،ئةفسةرى جةوازات 
 (. ر كارى تيَبردم ؤئةوةش بةرِاستى ز دا كةيبرامى لةئيمان وئيسالمةت

هيةوادارم ئةةم    ،ئيسالم نورو هيدايةتيَبة خوا دلَ و عةقَلى ثىَ ئةارام دةكةات    )هةروةها دةَلىَ      
هيدايةتى ئةويش خوا  ،ية  سةرقاَلى بازرطانى كةسةر لةكورِةكةم دةدةم كة()زستانةى ساَلى 

لةةةبارةى  ،( هةرضةةةند دَليياشةةم كةةةخوا ئاواتةكةةةم ديَييَتةةةدى  ،بةةدات و بيَةةت بةةةرةو ئيسةةالم  
ر ؤئيسالم ز ،ذئاواداو ؤرِ داهاتووى ئيسالم بةرِيَوةية لة)بآلوبوونةوةى خيَراى ئيسالميشةوة دةَليَت 

يان ََ دةكةات رِقيةان   ذئةاوا كةةوا  ؤذيةانى مةاددى رِ   رِقى خةةَلبى لةة   جا ،بةخيَرايي بآلودةبيَتةوة 
 . ( ئةويش ئيسالمة دا كةيَب(بديل)ت بةرةو طةرِان بةدواى ان بايدة ،لةهةموو شتيَك بيَت 

 بطةةرِيَن بةة   ئةمةش ثالَ بةخةَلبةةوة دةنيَةت كةة    ،مةتبار دةكات ؤت رؤئاوا ئيسالم بة تريذؤرِ )     
 ( .ت كةئيسالم هةقةكةئةمةش فرسةتة و دةطةنة قةناعة ،ى بطةن يَدواى ئيسالمدا و ت

 ،ئيسالم كةسالَ لةدواى سالَ زياتر بآلودةبيَتةوة  ؤئاوا خاكيَبى تييوون بذؤوآلتانى رِ ئةمريباو)     
ن كةةس و هةي  وياليةةتيَك نيةة موسةَلمانى      ؤذمارةى موسَلمانان لةئةمريبا زياترة لةحةوت ملية 

يةكانيش ةوثايةةو شةويَية زانسةت   هةيةة و ثل  مزطةةوت ()لةوس ئةةجنلوس دا    تةنها لة ،تيانةبيَت 
ئةةمريبادا   ليَيى ثزيشبى لةة ؤستايانى كؤى مام%()ئيَستا لة  ،ى دةضن ؤموسَلمانان خةريبن ب

ببيَتة يةكةةم   ئيسالم كة ؤالى ئيسالم و بوار رِةخساوة بؤذئاوا زياتر ديَن بؤموسَلمانن والوانيش لةرِ
 …( ة سةدةى نويَدا لةهةموو جيهاندا لئاين 



  

ر ديةاردةى  ؤز ذيةارةش ئةةم   ، يةة ن ذئاوا ماددى و موحليدةو ئةوروثا مةسةيحى ؤتى رِيَشارستان)     
جائةطةر بةها باآلكةان   ،يي ؤخؤثةرستى و خؤوةك هةَلوةشانى خيَزان و خ كايةوةترسياكى هيَياوةتة

 .…(ى دا ؤدةرِوخىَ لةناو خ ذيارةاى نةكةوىَ ئةوا ئةو و بةرنامةى خوايي فري
ئييطليزى لةسةدا هةةزار ضةاثبردنى زيةادى كةردووةو      ؤباسة كة قورئانى وةرطيَرِاو ب شايانى)     

ر ؤئيسةالم ز : ر دةَليَةت  ؤر داواى لةسةةرةو لةةم بارةيةشةةوة دكتة    ؤر هوفمةان ز ؤكتيَبةكانى دكت
بةسةيركردنيَبى قوولَ و وردبوونةوة  ،وا دةبييريَت و دةبيسريَت نكارةكانى رِاطةياندؤبةئاشبرا لةه

  ل( ..ة (بديل)ر طةشبييم كةئيسالم تاقة ؤزمن 
 طةور ى ئيتاَليا مه طرانن

كةتةمةةنى  (جيةاكوموبيفى )نيةا ى ئيتةاَلى   بولورانى طةورةى شارى ةتقةشةى ناودارى ئيتاَلى م      
ئةطةةر   ،بةرِاستى ئيسالم سةردةكةوىَ بةسةر ئةةوروثادا )يةكان دةَليَت ئةوروث بة ةحةفتاو سىَ ساَل

 (. بةضاكى نةبيَتةوة بةطاور ئةوروثا 
ر ؤى ئةوروثيةكانداو زيَناوبراو ئةم قسانةى ضةند جار وةك ئاطادار كردنةوةيةك داوةتةوة بةطو     

ةوة (َلةنةداو فليةثني   ؤلةث) ،ئةةوروثاوة   لةة  كاسةؤليبيةكان تة سةرئةوةى كة طاورة ؤجةختى كرد
بةوة هيجرةت ببةةن  ينيا و ئةفريقيا و مةغرئيتاَليا لةجياتى ئةوةى كةخةَلبى لة ئةلبا ؤض ببةن بؤك
 .  املججزة ل …(ئيتاَليادا ناسيامةى مةسيحى لة)ئيتاَليا بةمةبةستى ثاراستيى  ؤب

 بوونى بةرد وامموسَلمان
ثيةاوو ذنةى بيةانى موسةَلمان بةوون ديةارة       ()زدا ()ز لةساَلى ؤلةشارى مةدييةى ثري     

َليَبى باشيان ؤيان و ثةيوةندى دةكةن بةكةس و كاريانةوة رِؤكانى خئةمانةش كة دةطةرِيَيةوة ناوضة
 .ناساندنى ئيسالم  ؤدةبيَت ب
دا ئيسةالم بةضةاكى   ر لةواَلتةكانى ترى دنياشة ؤبو لةزيةكاندا  بةَلجانةك هةر لةوآلتة ئيسالم     

 ئييطلرتا لة ؤليككاسمى ؤئةوةتا كاردييال كورمال مريفى ثيَشةواى كومةَلةى رِ ،بةرةوثيَش دةضيَت 
 (. ريتانيا مةسيحيةت لةثاشةكشةدايةوئيسالم لةوثةرِى بةرةو ثيَش ضووندايةةلةب )ويلز دةَليَت  و

ى دووةم  ثيَآلوةكةانى داكةنةدو   (اليزابينث )ريتانياةشاذنى ب ،ريتانيادا ةسالَ حوكم لةب()ثاش      
ديةارة ئةمةةش رِيَزيَبةى      ،ياداريتانةدا  لةسةةرووى بة  ()ى يوليةو   لةة   ةوةمزطةوتة  ضووة

يش قورئةانيَبى  نموسةَلمانا  ،تانيادا دةذيةن  يرةلةبة  ن و نيةو موسةَلمان كةة   ؤسىَ ملية  ؤطةورةبوو ب
  .ان ثيَشبةش كرد يسةرزمانى ئييطليزؤوةرطيَردراو ب



  

ك وةزيةران و ئةنةدامانى   ؤشاذن و سةر ريتانيا داوايان لةةئيسالمى لةب نطرةىؤكشايانى باسة       
ئامةادةبوانى ئةةو   . جليسى نةواب كةرد كةموسةَلمان بةب ثةيَش ئةةوةى كةار لةة كاربرتازيَةت          مة
  .بوون ى سيَبتةمبةر موسَلمان ثاش كةس كة()ةش طويَيان طرت لةوتةى نطرةيؤك

كاتيَك حةزرةتى عيسا سةالمى خةواى ليَبيَةت ديَتةةوة سةةرزةوى     )بيَيان وتى ريةكيَبيش لةوتا     
 ؤية وةرن لةطةلَ ئيَمة بن بؤب ،يَمةوة نويَي دةكات و بةشةرعى ئيَمة رِةفتار دةكات لةدواى ئيمامى ئ

 . املججزة ل( ثيَشوازى لةو زاتة ثاية بةرزة
 ارلزضئةمري 

ى  لةة   كةة  ،زى بةريتانى بآلوكةردةوة  رلوتارةكةى ئةمري ضا(دةيلى تةلةطراف)ذنامةى ؤرِ     
بةرِاسةتى  )دةَليَن  كة ،ريتانيا ةلةناوةرِاستى ب(بيسرتشاير)اى لة د لةثةاانطاى ئيسالمى ايرى يي
 هةروةها لةسةاَلى  ،  (ئيسالم شارةزا بني لة هةمووكات زياتر ثيَويستمان بةوةية لةؤمة ئةمرِئيَ

ذنامةنووسةى ئةةوروثى و   ؤريتانى و دووسةةد رِ ةكةسةايةتى بة  ()لز لةبةةردةم  ريش دا ئةمري ضا
ريتانيا ةحةزدةكةةم هةةموو دةزطةا ئةكادايةةكانى بة     )دا وتةى  يثةاانطاى مةلةك َلىؤجيهانى دا لةه

شةايانى باسةة   ( ذئاواو ئيسالم دا ؤدروستبردنى ثردى لةيةك طةيشنت لةنيَوان رِ ؤهاوكارى ببةن ب
 .  املججزة ل. ئامادةبوان دا  ؤوتاريَبى ترى لةم شيَوةية ب دا(داكسفور)ى ؤلة زانب

 يةكانخبانة ئيسالمادانى قوتييارمةت
ى ئيسةالم  قوتاَانةةى طهام و ميبر ى لة(الفرقان)موسَلمانى بةريتانى يوسف ئيسالم قوتاَانةى      
قوتاَانةيةة و  كةرد كةيارمةةتى ئةةو دوو     ىداواى لةحبومةةتى بةةريتان   ومةزراندووةالةندةن د لة

ئةم هةنطاوةش   ،ةيارمةتى دانيان ش رِازى بوو بحبومةتى بةريتاني ،يةكانى تر بدات قوتاَانة ئيسالم
ئةةو سةتةمةى    ؤئةم هةنطاوةى حبومةت دانانى سيووريَبة  بة )ذنامةى طارديان لةبارةيةوة وتى ؤرِ
 .(جالياتى ئيسالمى بةريتانى دةكرالة

يةكان دةدات و بة قوتاَانةى حبةومى  زياتر يارمةتى قوتاَانة ئيسالمر ؤَلةندة زؤشايانى باسة ه     
خةَلبى )و كاريانةوةو هةروةها طارديان دةَليَت  هي  بةرثرسيَك دةست ناكيَشيَتة ناو ئيش دادةنىَ و

  .(ل دةضن بةرةو ئيسالم و موسَلمان دةبن ؤل ثؤث
دوبةارة ببريَتةةوة لةبةرئةةوةى     ر مزطةوت دووجار نويَةيى هةةييى تيةا   ؤئةمةش واى كردووة كةز

 .ةوة نويَي خويَيانى تيا نابيَت و جآى هةموون بضووك
 .  ل املججزة 



  

 كوِرى و زير كان موسَلمان د بن
: كةلة برميطهام دةردةضىَ دةَلةىَ  (احلوار)ظارى ؤكى تةحريرى طؤئةبو زةكةريا حييي رسام سةر     

كةورِى  (ؤجة )و ( دوطةالس هيَةرد  )كاروبارى دةرةوةى بةريتانى ثيَشوو  ؤكورِى وةزيرى دةوَلةت ب
و كةةورِى بةرِيَوةبةةةرى ئاسايشةةى طشةةتى لةةة   (ك دوبسةةونفرانةة)وةزيةةرى تةندروسةةتى ثيَشةةوو  

 …موسَلمان بوون (ميدالند)
سةاَلةو  ()ةنى وتةمة (ئةمحةةد ) ؤرِى بة ؤى طة ؤية نةاوى خة  كة كورِى وةزيرى تةندروست(ؤج)     

ر موسَلمانى تيايةة و  ؤلةطةرِةكيَبدا طةورةبووم كةذمارةيةكى ز)بوونيةوة دةَليَت لةبارةى موسَلمان
و بةةئييطليزيم خويَيةدةوة   اساَلى دا قورئانيَبى رِاظةكر شانزة لة ،ان موسَلمانى تيابوو قوتاَانةكة 

من ئاواتة خوازم بضم  …بوو  ىبةئةسلَ بةنطالديش كة(سامى)ى هيَيابووم بةناوى ؤبرادةريَبم ب كة
 ئيسةالم ذيةانى موسةَلمانانى ئةندونيسةيا بةوو كةة       ؤانى دام بة هر ؤز حةج و عومرةو ئةوةش كةؤب

 . نلةتةمةنى بيست ساَلى دا سةرم دا
يةكيان ََ نةكردم وتةا ئيَسةتاش بةاوكم    شيبرين و هي  رِيَطرؤو باوكم رِدايك  ،من بةختم باشة      

شةى  ؤئةيرت نةازامن رِةنطةة خ    ،ديةارى ئةةداتىَ    لةجةذنى لةةدايك بةوومن دا ثةةرِاوى ئيسةالميم بةة     
كايةتى ليينةى ؤدا كاردةكةم و سةريئيسالمى خيَرخواز مةَليَبىؤمن ئيَستا لة ضةند ك  .بياخنويَييَتةوة

هةروةها سةرةو كارى  ،ية ةسةر بة مةجليسى ئيسالمى بةريتانثةرةثيَدانى ذيانى موسَلمانان دةكةم ك
ذةيةةكى  ؤكةضةةند ثرِ  ،ذهةةآلتى ثايتةةخت دا   ؤدةكةةم لةرِ (ايست ليةدن )دروستبردنى مزطةوتى 

مزطةةوت تةةنها نويَيةكةة نةةبيَت     ؤةر كةسةيَك هةات ب  ئةوةى ئةطؤئةمةش ب)طرتووة ؤتريشى لةخ
شايانى باسة ئةمحةد ئافرةتيَبى  ،(ى دابني ببريَتؤةرمان هةبوو بد ر وؤبةَلبو ئةطةر ثيَويستى بةدكت،

 .املججزة ل  . موسَلمانى هيَياوةو ثيَبةوة ذيانيَبى موسَلمانانة بةسةردةبةنَبةنطا
 مةَلةى هاو آلنى ئيسالمؤك

ةجليسى عمومى مةَلةى هاوةآلنى ئيسالم رِاطةياندرا لةئاهةنطيَبدا لةمؤز ك()ى يوليولة     
ريتانى ماكفةاتى  ةبى بيذنة نائ ،طرتووة  ؤب و كةسايةتى سياسي لةخيكة حةفتا نائمةَلةؤك ،بةريتانى 

 .(يةيتانمةَلطاى بةرؤكردنى كدةوَلةمةند ،انان لةبةريتانيادا كردنى طةورةى موسَلم بةشداري)وتى 
نى بةريتا ةبةيةكطةيشتيى  موسَلمان ؤمةَلةية هةولَ دةدات كة ئةَلقةيةكى طةيةنةر بيَت بؤئةم ك     

 .يةكانى بةريتانيا يةكان و برِيار بةدةستة سياسي



  

ئيَمة وةك ئةندامانى ثةرلةمانى بةةريتانى كةموسةَلمان نةني هةقةة زيةاتر      )هةروةها ماكفاتى وتى      
تيَطةيشةتيى زيةاتر    ؤوة بزانني و ئةم دوانطةة تازةيةةش زيةاتر بةوار ئةرِةخسةيَيىَ بة      ئيسالمة لةبارةى

 (. زييةوةى ضارةسةرى ئةو كيَشانةى كةتووشى موسَلمانان دةبنؤود
 سيَبةرذهةآلتى ناوةرِاست لةحبومةتى ؤكةبةرثرسة لةمةلةفى رِ(دنبان)هةروةها نائبى بةريتانى      

مةَلطاى بةةريتانى و موسةَلمانان   ؤمةَلةية ئةتوانىَ واببات كؤك سةر ئةوةى كةئةم دا جةختى كردة
ةيةةةنيَت ى بطؤمةَلةيةةة بتةةوانىَ ثةةةيامى خةةؤهيةةواى خواسةةت كةئةةةم ك ،زيةةاتر لةيةةةك بطةةةن و 
 ،وآلتةانى تةرى جيهةان     ؤوةبتةوانىَ ئةةم ئةزموونةةش بطوازيَتةةوة بة      ،يةوكةدانوستانيَبى شارسةتان 

  املججزة ل . ذ ئاوادا ؤذهةآلت و رِؤيةك طةيشنت لةنيَوان رِلةؤكةئةمةش ديارة دةبيَتة ثرديَك ب
 بوونى ئيسالم لةئةوروثادا لةدَيرز مانةو ية

ئةةوروثا داواى كةرد كةة ميَةيووى      تايبةتة بة كاروبارى ئيسةالمى لةة   كة(األوروبية)ظارى ؤط     
ضةونبة   ،دا يى سةةرباز ها لةاليةةنى بةيةكةدادان  ثةيوةندى ئيسالم و ئةوروثا كورت نةكريَتةوة تةةن 

طرتووة بةدريَيايي سةدان  ؤشيبريى وزانستى وئابورى و ئاييى لةخؤر اليةنى رِؤثةيوةندى هةردوال ز
و ر وشةةى عةةرةبى   ؤتةنانةةت ز  ،دا ؤيةتى ئةةمرِ رِةنطةى داوةتةةوة لةة شارسةتان    كةئةمةش  ،سالَ 

را ازى ئيسةالميش بةئاشةب  كاريطةةى هونةةرو تةالرسة    ،يةكانةوة و تة ناوزمانى ئةوروثؤئيسالمى ض
 .يةوة ديارة بةسةردةمى رِاثةرِييى ئةوروث

نيَةوان   كة فةرمانرِةوا بووة لة(ئةوفا)نى ؤسةكسؤلطثاشاى ئةن ،لةوانة  ،رة ؤئةمة زؤمنوونةش ب     
ديويَبيةدا بةعةةرةبى هةنةدىَ     ى لةة ؤلةثارةى ئةاَلتونى سةةردةمى خة   (ك   تا ك  )ساآلنى 

 يى ئيسالمى زةمةانى خةليفةةى عةباسة   لةسةر دييار هةمان ئةو نوسييةية كة ةعيبارةتى نووسيوة ك
ةوة هةةرزوو موسةَلمانانيان   يةكانة ى كةشتية بازرطانيَيةكان لةرِهةروةها ئةسبةندناف ،بووة (يصورم)
 .سةدةى هةذدةوة مزطةوتى تياية لةَلةنديش بةَلطةية كةؤث(كروجييياتى)شارى ،سيوةونا

يان باجيان داوة ؤآلتةكانياندا بةشداريان هةبووةو بةشى خنان لةتالَ و شريييى وتى موسَلمابةرِاس     
 ... نيَبيان ََ شةهيد كرا ؤكةزياتر لةيةك لةسةر سىَ ى ملي كرسةسية و هؤموسَلمانانى ب ةئةو ،

بةر ئيسةالم يةكةةم   ى سيَبتةمَلةندة ئاشبراى كرد كةثاش ؤشايانى باسة كةسةرذميَريةك لةه     
يوليو  / ذانة لة ؤى رِ(مرتو)ذنامةى ؤرِ ية لةئةمسرتدامى ثايتةختداو ئةم سةرذميَرى يةشئاي

يةةو  % يةش   ليكسةؤ كادانيشتوانى شارى ئةمسةرتدام موسةَلمانن و رِيَةيةى    % رِايطةياند كة 



  

ر لةةدةزطا ئايييةةكان   ؤئةمةش واى كردووة كةز …ن % و رِيَيةى جولةكةش % ثروتستانتيش 
 . املججزة  ل.…شن ؤطاكانيان داَةن و كةل و ثةلةكانيان بفردةر

 َلةندى يةكان و ئيسالمؤه
ويَبةةى ارِيَبخر ،و  بةةةرةو ئيسةةالم نبوونةةةوةو ديراسةةةى تةةةواوديََلةنديةةةكانيش ثةةاش وردؤه     

و ز دا()مةةزراوة لةسةاَلى   اكةلةة ئةمسةرتدام د  (النساء)ئافرةتانى موسَلمانيشيان هةية بةناوى 
 كةلةساَلى ()َلةنديش هةية ؤدةنطى ئيسالمى ه،يةكان و َلةندؤطرنطى دةدات بةئافرةتة ه

نيان هةية كةبييةرى تايبةةتى  ؤهةروةها هةفتانةش بةرنامةى تةلةفزيمةكانى ثةخش دةكات وةوة بةرنا
  .يان هةيةؤخ

 لة سةر موسَلمانبوون َلينةو  نةكراو ؤباس و لَيك
نةةكراوة لةسةةر ديةاردةى بةةردةوامى موسةَلمان بةوون        وَلييةةوةى تةةوا  ؤو ليَبتائيَستا باس      
يةةو بةدةسةالَ   (التةأريخ االسةالمى  )كةخاوةنى ثةةرِاوى  (ستيظن همفريز)ذهةآلت ناسى ئةمريبى ؤرِ،

مةسةةلةى  )لةةم بارةيةةوة دةَليَةت     ،كانةدا دةخويَيريَةت   ؤهةولَ و ماندوو بةوون داييةاوةو لةزانب  
ئةوةى لةبارةيةوة نووسراوة رِةنطة  ،يةكاندا ثشتطوىَ خراوةو َلييةوة ئيسالمؤليَبمان بوون لةموسَل

 .(ببريَتةوةؤلةالثةرِةيةكدا ك
يةة خةوار   ؤدَلةةوة رِقيةان لةئيسةالم بةوو ب     ذهةآلتياسةكان لةؤى رِؤكاتى خ)هةروةها دةَليَت      

دا دياردةى موسَلمان بوون واتة يلةرِاست كة ،دةجوالنةوة و طوىَ يان بةباسى موسَلمان بوون نةئةدا
 .(ئيسالم زاَلة و لةثيَشرتة لة مةسيحيةت و يةهوديةت

   لةسويدئيسالم دوو م بريوباو ِر
َلةةرة سةويديةكان لةةكاروبارى ئيسةالمى دا رِايطةيانةد      ؤليَب كةيةكيَبة لةة (يان سامويلسون)     

 .ةسيحيةت ثاش م(سويد)باوةرِى رِةمسى لة دووةم بريو كةئيسالم بووة بة
تةمبةر سويديةكان زياتر لةجاران سةر لةمزطةوتةكان دةدةن و ثرسةيار دةكةةن   ثى سيَثاش      

بةئاشبرا دةَليَم كةجوَلةيةةكى  ):دةَليَت (بساالوئ)لةم بارةيةوة ئيمامى مزطةوتى  ،دةربارةى ئيسالم
تةمبةريش ثسةةيَ ىرِووداوى  ،يةكاندا بةةةرةو ئيسةةالم شةةبرا و كاريطةةةر هةيةةة لةةةناو سةةويد ئا

لةماوةى دوومةانطى   ،يةكان لةئيسالم و ى هةبوو لةسةر شارةزابوونى سويديةكى طةورةيكاريطةر
 ؤمزطةةةوت بةة ؤر لةةةثياوان و ئافرةتةةانى سةةويدى هةةاتن بةة ؤدواى ئةةةو رِووداوةدا ذمارةيةةةكى ز

ان ربةةى ثرسيارةكانيشةي  ؤز. ريةان موسةَلمان بةوون    ؤثرسياركردن لةبارةى ئيسالمةوةو بةمةةش ز 



  

شتى بةةراز و  ؤئافرةت و مةسةلةى جيهاد و حةرامبردنى مةى و ط ؤلةبارةى سةيركردنى ئيسالم ب
 .هةَلويَستى ئيسالم لةبةرامبةر طاوروجولةكةوة بوو 

ة تةازة موسةَلمان بةوو بةوو     كريَك يةكيَبيان ؤقةناعةتةوةية بةج يةكان لةبوونى سويدموسَلمان     
 ذئةاواى دةكةرد كةة   ؤرد و ئيدانةى ئةو هيَرشةى رِاطةياندنى رِئيسالم دةك ربةطةرمى ديفاعى لةؤز

ورى هرى جيش اجلمؤتري لةكاتيَبدا هةمش بوو باس لة ،ر ناوى دةبةن ؤدةكريَتة سةر ئيسالم و بة تري
ئافرةتيَبى الَلى سةويديش هاتةة مزطةةوتى     !دا ئيسرائيل ببراية لةفةلةستيي االيرليدى و تاوانةكانى

لةسةةر   ،ى يَة جالةبةرئةةوةى تيَيةطةيشةتني ل   ،رةت دةيويست موسَلمان ببةىَ  و بةئيشا(توكهوملسا)
 ..( زمانى سويدىو موسَلمان بوو  كاغةزيَك ئةوةى دةيويست نووسى بة

شى موسةَلمان كةة بةةئازادى لةسةةر     ؤى دا بةئافرةتى باآلثيَنى سويدى رِؤشايانى باسة تةلةفيزي     
رِيَةز   ئةمةش نيشانةى ذيرى و حيبمةتى سويدة كة ت كةشاشة دةرببةوىَ و بةرنامة ثيَشبةش ببا

يَيةة  لةياساى سويدى دا ئافرةتان ئةازادن بةلةضةبةوة و  . ضوون و ئايييَك دةطريَت ؤلةهةموو بريوب
 ىؤبةةه يةك ببىَ كيَشةشيَبيش تووشى ؤهةر باآلثو،  دا بةكارى بهيَينيان(مجامالت)بطرن و لةهةموو
طايةكى طةةورةى  ؤشةى كة لةكؤهةروةك ئةو ئافرةتة باآلث، ى هةية شبات بباتؤبةرطةكةيةوة ب

شباتى كردو  ،شةكةى ؤلةسةركار البرا لةبةر سةرث لةبةرئةوةى كة ،جل و بةرطدا كارى دةكرد 
 .  املججزة ل . طةرِيَيرايةوة سةركارةكةى و باربووى ضاكيشى وةرطرت

ر و ؤاوةن برِونامةةى بةةرز وةك دكتة   شةيبري و خة  ؤر بةئاسةايي كةسةانى رِ  ؤلةسويددا ئيَسةتا ز      
شةتيَبى   …ديَية مزطةوتةوة و ثرسيار دةربةارةى ئيسةالم دةكةةن     دةبييريَن كة ؤستايانى زانبؤمام

شةارةزا بةوون لةئاييةةكان و     ؤن بة ةقوتابيةان ناوبةةناو سةةردانى مزطةوتةةكان دةكة      ئاسايشة كةة 
 .ضاوكرانةوةيان بةسةر ذيان دا 

 سةويد  ئيسالم دووةم ئاييى رِةمسى ية لة)وتبووى  وةزيرى دةرةوةى سويد(أنا ليز)باسةكة  يَىج     
 (..و يةكيَبة لةو ئاييانةى  كة داهاتوويةكى طةورةى دةبيَت لةسويدا

يةكان دةدات و دةسةت ناخاتةة   رةوانى يارمةتى قوتاَانة ئيسةالم حبومةتى سويدى لةثارةى شا     
لةميَةيووى   هةيةة طةرنط  رجنة ئةوةيةة كةدةستيوسةى   ى سةة يَئةوةى كةج ،بةرنامةى خويَيدنيانةوة 

 .هةزار سالَ لةمةوبةر ؤدةطةرِيَتةوة ب ةولةسويدكةئيسالمدا 



  

يان ؤبةزمانى سويدى بابةت ونوسراوى ئيسالمى كةمة موسَلمانان كةوتونةتة خ لةبةرئةوةى كة     
 ،نن ئةو كةليَيةة ثرِببةنةةوة   تابتوا ،رِى ئييتةرنيَت دا بةزمانى سويدى بابةتى ضاك دابةزيَين ؤلةت كة

 .  املججزة ل …سويدى موسَلمان بوون ()بةتايبةت كةماوةيةك لةمةوبةر 
 رياؤئيسالم لةك

رى ؤمةةَلَى زانةاى تةردا ثةةِراويَبيان هةيةة بةةزمانى كة       ؤلةطةلَ ك (َميل هيسوةج)ر ؤفيسؤثرِ     
كةئةةم  ،تةمبةر ثى سةيَ تاكارةسةاتى   ر طرنطيان ثىَ نةداؤريةكان زؤكةضى ك ،ناساندنى ئيسالم ؤب

ئيسةالم و   شارةزابوون لةة  ؤرِووداوة واى ليَبردن ببةونة بةدةستهيَيان و خويَيدنةوةى ئةو كتيَبة ب
 .  شراؤسةدهةزار لةوكتيَبة فر لةضةند هةفتةيةكدا

بوو لة راكةى بريتى ؤدا هيَياوةو نامةى دكت راى لةساَلى ؤميل هيسوَ دكتةر جؤفيسؤثرِ     
سةاَليدا  ()ولةتةمةةنى  ( مسانيةكانةةوة  وى عؤدا بةةه (شرمش االقصةى )بآلوبوونةوةى ئيسالم لة  )

سةتاى  ؤى رِةوشةت بةةرزى مام  ؤدا بةةه  موسَلمان بوو لةكاتيَبةدا كةةقوتابى بةوو لةسةاَلى     
 .بوو  كةناوى دكتور اخلوَ شيبريى ئيسالميةوةؤرِ

 ئةةويش  بةة   ،ليبى بةوون ؤسة ضةونبة خيَزانيَبةى كا  ،بوون  لةسةرةتاوة باوك و دايبى نارِازى     
بةَلبو رِيَطةيةكى  ،بازنةى ئيمانةوة ناضمة بازنةى ئيلحادةوة  من لة)ى وتن يَطةياندن و ث نةرمى تيَى

رِةوشةتى جةوان و رِةفتةارى    و، ش بوونؤة جوانةى دَلخ(منطق)ئةوانيش بةم ،(ئيمان ؤترم طرتووة ب
 .ى قايل بن يَكةزياتر بةرِيَزةوة سةيرى ئيسالم ببةن و ثميل واى ليَبردن ةشريييى ج

و واى ليَبةردن   ىرؤتةمبةر كارى كردة سةر حبومةتى كة ثى سيَ: ميل دةَلىَ ةر جؤفيسؤثرِ     
تةمبةر و رِةنطدانةةوةى  ثى سةيَ ديراسةكردنى كارةسةاتى   ؤفراوان ثيَك بهيَين بليينةيةكى بةر كة

ديراسةةى جيهةانى ئيسةالمى و كاريطةةرى      ؤبيشيان دروستبرد بلةسةر جيهان وهةروةها سيدوقيَ
ر داوايةةان ؤَلييةةةوةى زؤليينةةةى نةةاوبراويش ثةةاش ليَب .ريةةا ؤبآلوبوونةةةوةى ئيسةةالم لةسةةةر ك

 .املججزة ل  .ديراسةى ئيسالم  ؤزياتر بدات ب(ى ئةكاداىةيحيم)رى كرد كة ؤلةحبومةتى ك
 ئيسالم لة ئوسرتاليا

يةكى رِاثرسة  كئوسرتاليا و خوارووى باسةيفي  يةوة لةلةرِيَطةى نويَيةر (نى الوانجيها ىدوةةن)     
هةموو يةك دةنط بوون لةسةر  ،كرد لةطةلَ ئةوانةى موسَلمانبوون لةبارةى موسَلمان بوونيانةوة 

 . زيوةتةوة ؤدا ضارة سةرى كيَشةكانيان دئيسالم لة ئةوةى كة



  

لةثيَش موسَلمان بوومندا لةفةراغ :وتى (أمة اهلل)بوو بةناوى  يةكىَ لةوئافرةتانةى موسَلمان بوو     
كةموسَلمان بووم ئيَسةتا تةةواو بةىَ كةامت و فريةاى       ،ببةم يدةكةم و ضينةمدةزانى ض ، و دا دةذيام

  …كارةكامن ناكةوم ض دييى و ض دنيايي 
ئةويش  كة ،يةوة  زىؤئيسالمدا ذيانى رِاستةقييةم د لة: وتى (مةى)هةروةها خوشبيَك بةناوى      

ئةةافرةتيَبى تةةر بةةةناوى  ، رؤكردنى زدوعةةا وى بةةةعيبادات يَةةبوونةوةيةةة لنزيب فةرمانبةةةرى خةةواو
من لةذيامن دا ثابةنةد   ،ئيسالمم هةَلبيارد ثاش ديراسةيةكى قوولَ لةرِيَى ئييتةرنيَتةوة :دةَلىَ (راةةك)

وةآلمةةم دةسةةت  رسةةياريَك هةةةبوومةَلةةة ثؤك ،بةةووم بةكةنيسةةةوة بةةةآلم هةميشةةة دوودلَ بةةووم و
دا وةآلمةى ثرسةيارةكامن دةسةت    رم كردو لةئيسةالم ؤز ىؤطى ئييتةرنيَتةوة طفتويَلةرِ ،ةوت نةدةك

 .هاوةَليَبى موسَلمان و موسَلمان بووم  كةوت لة
م ةوة لةئيسةةالانيو ذيةةانى هاوسةةةريَت انن بةموسةةَلمانى شةةووكرديَر ئةةافرةتى تةةريش لةةةرِ ؤز     

 .وموسَلمان بوون تيَطةيشتبوون 
بةستيَبى طةورة ية رلةناشرييبردنى ئيسالم و موسَلمانان بة ،شايانى باسة رِاطةياندنى ناحةزان      
ى هاتيى خةَلبى ئوسرتاليادا بةرةو ئيسالم كةئةمةش ئةركى زياتر دةخاتة سةرشانى موسَلمانان يَلةرِ
بةرثةةرض   و زياتر رِوونبردنةوةى ئيسالم ؤكاريَبى طوجناو بؤيان ببيين بةهةمووهؤَلى خؤزياتر رِ كة

 . دانةوةى ثرِوثاطةندةى ناحةزان 
 بوونى ياريزانة ناودار كانموسَلمان

ياريزانى جيهانى نيبوالس ئةنيلبا ى فةرِةنسى كة هيَرش بةرى يانةى مانشسرتى ئييطليزى يةة       
نةهاموسةَلماندا تةةراوحيى   ؤعةومرةو لةطةةلَ ملي   ؤز داضةوو بة  ()رِةمةزانى  لة ،موسَلمان بوو

 ،ى عةدنانى هاوةَلمةوة كةخةَلبى سجوديةية موسةَلمان بةووم   ؤبةه: كردولةضاوثيَبةوتييَبدا وتى 
يةكانى رى مةركةةةزة ئيسةةالمؤتةةةوةو سةةةردانى زؤةوة خويَيديشةةرم لةةةبارةى ئيسالمؤهةرضةةةند ز

ةستى كردبووم و نةم ئةويَرا جوانى ئيسالم سةرم..زياتر شارةزابوون لةئيسالم ؤب ووةفةرِةنسام كرد
كةموسةَلمانيش بةووم ئةوةنةدة سةرسةام بةووم       …ئةو برِيارة بدةم وموسةَلمانيَتيم ئاشةبرا ببةةم    

 …(بيالل) ؤرِى بؤم طؤية ناوى خؤب(بيالل)بةكةسايةتى 
ر نارِةحةةتى  ؤهةرضةند تووشى ز،موسَلمان بوو (كمارا)ثى ثىَ ؤش ياريزانى جيهانى ت(كيييا)لة      
هيَرشةى ئيجالمةى    ى ئييطليزى وازبهيَيةىَ ثةاش ئةةوةى كةة    (ويست هام)و ناضار بوو لةيانةى هات 



  

زداضةوو  ()نةاوبراو لةسةاَلى    ،ليَبةةوت   ىالر زيةان ؤنةةها د ؤسةر و بةمةش ملي رى كرايةؤز
  .ذى ثيَيج جار موسَلمانان رِووى تيَدةكةنؤحةج تا لةنزيبةوة شاد بيَت بةبييييى ماَلى خوا كةرِؤب

كةةةى لةسةردةسةةتى رِاهيَيةةةرة ى و ذنةؤخةة(ر ازسةةي )هةةةروةها يةةاريزانى بةةةناوبانطى بةةةرازيلى  
 . املججزة ل  …يةكةى دا موسَلمان بوو تونس

 بانطخوازَيك دووهةزاركةس زياتر موسَلمان د كات
نةخشةةى شةارو كيَشةةى ذييطةداوخةةمى      رِة لةؤية و ثسثؤستاى زانبؤمام(حممد عباس نديم)     
 .ةمى بانطةوازةو تائيَستا لةسةر دةستيا زياتر لةدوو هةزار كةس موسَلمان بوون يةك
ى ؤطة طفتو ى ئييتةرنيَتةةوة  يَلةةرِ  يةكىَ لةوانةى موسَلمان بووة قةشةيةكى فةرِةنسةى يةة كةة        

 .(عبدالرمحان)ى كردووة بة ؤلةطةَلدا كردووة و سةرةجنام موسَلمان بووةو ناوى خ
ى ئييتةرنيَتةةوة  يَلةةرِ  (لييةدكن ) ىيةة بةةناو  نى ئةمريبؤزيئةكتةريَبى تةلةةف  كةيةكيَبى تريش      

  .(مصطفن) ؤرِيوة بؤى طؤرِنيا و ناوى خؤبووة لةكاليفموسَلمان
 ،بوون ولةسةةر دةسةتيان موسةَلمان   (دييةة ةم) ؤيةش كةةهاتبوون بة   (صييى)مةَليَك ؤهةروةها ك     

سةةردانى   دةسةتيا كاتيَةك   بوون لةسةريش موسَلماننى تيثى سيَركى رِووسربةى ئةنداماؤهةروةها ز
هةنديَبيان عومرةيةان كردوئيجةا    ،ذمارةيان حةظدةكةس بوو  كة ،كردن ؤكردن وباسى ئيسالمى ب

 .  املججزة. يان ؤبةموسَلمانى طةرِانةوة وآلتةكةى خ
 بوونى ئةندازيارَيكى سويسرىموسَلمان

لةة بةةردةم    ى رِاطةيانةد ؤبوونى خة سالَ موسَلمان()تةمةن ( وشاييرا)ئةندازيارى سويسرى      
 ،سةةية ؤب رِةثانى مزطةةةوتى شةةارى كاليسةةيا لةةةؤلةةةط ر لةةة ئامةةادةبوانؤمةةوفتى وذمارةيةةةكى ز
سةيى موسةَلمانى هيَيةاوة بةةناوى     ؤشايانى باسة ئةافرةتيَبى ب  ،سيةى كرد ؤلةكاتيَبداكة سةردانى ب

 .فيَربووة يا ئيسالمةتى لةسةردةستو (فاطمه)
ييةى بةوونى  قيةوة وتيَطةيشتم لةتةفسريى رِاستةزؤمم دؤئيسالمدا ونبووى خ لة: دةَليَت (راو)     

 .دييةكانى تردا دةستم نةكةوت  لة كة ،ئييسان 
  املججزةل . زةكان دةكةين ؤرتين فرسةتدا سةردانى شويَية ثريلةنزيب :هةروةها وتى

  بَي كى ذوورى بازرطانى لةثاريس موسَلمان دؤسةر
بوونى موسَلمان(بيري بونارد)ى لةثاريس كى ذوورى بازرطانؤسةر ،دا لةم يةك دووساَلةى دواي      

بيةماَلةى دةسةآلتدارى فةرِةنسةا موسةَلمان بةوو نةاوى      لة(برين)هةروةها خاتوو ، ى رِاطةياندوؤخ



  

سةالمى  ئيمى ةى عالةيتراب يدارى طشتىو هةردوكيان ضاويان بةئةم(دجية حمجوبةخ)ى كرد بة ؤخ
ديةارى دانةىَ و هةانى دان لةسةةر ثابةنةدبوونى       كةوت و يةكى قورئانيَبى رِاظةكراوى فةرِةنسى بة

 . املججزة ل . تةواو بةئيسالمةوة 
 بوونى حةوت بةندكراوى كرواتىموسَلمان

رتيةى  طرِيَزظ بيَتة كايةوة بةةزياتر لةهةةزار سةالَ ئيسةالم     ؤثيَش ئةوةى ياساى جةنط و مافى مر     
ه مسنكينا  ويطعمون الطعام علن ُحّبن )دا يظايةتؤى مريَقورئان هةرزوو داى بةطو ،ديلى هيَياية كايةوة 

 ةوةموسةَلمانان  يةنر لةوانةى بةديل دةطريان لةالؤئةمةش واى كرد كةز(نسان اال()ويتميًا وأسريا
 .موسَلمان دةبوون  يانى رِةفتارو مامةَلةى جوانيثاش بييي
 ،سيةدا بةوون  ؤبةنداانةى ب طريابوون ولة تيانةى كةاشيَوةش حةوت كةس لةو كروبةهةمان      

يةان  ؤموسةَلمان بةوونى خ   ،كةوتى بةةرزيان  تارى جوانى موسَلمانان و هةَلسوثاش تيَطةيشنت لةرِةف
بووين و مةان موسةَلمان  ؤةكردوين و بةرِةزامةنةدى خ ليَيريَبى ؤئيَمة كةس هي  ز: رِاطةياند و وتيان

كةةى بةةردةوام دةبيَةت و    بةرِاستى ئيسالم نوورة ،بةنداانةى ترو  ؤناكةين بطويَزريَييةوة بحةزيش 
 .املججزة ل . ذى قيامةت ؤشن دةكاتةوة هةتا رِؤو رِ دآلن طةش

 رَيك وئةندازيارَيك لةيةمةنؤبوونى دكتموسَلمان
خانةى ةشةةى يةةةكانى ضةةاودا لةخةسةةت  ؤرِة لةنةخؤيى يةةة و ثسةةث ضةةير لةةي خةةوان  ؤدكتةة     

ى ؤخة  ؤى بة (سليَمان)بوونى ناوى ثاش موسَلمان ،ت ؤتريم لةحةزرةم كاردةكات لةشارى(نطالق)
زيةةوة كةةخوا   ؤكةوتى رِاستم لةئيسةالمدا د وتى ئاييى هةمش و مامةَلة و هةَلسبةرِاس )هةَلبيارد وتى

 (. تييىة لةزيادةرِةوى وتوندوركةدوو ،فةرمانى ثيَداوة 
كاردةكةات  (صةقر )مثانياى نةةوتى  ؤلةك ى فليثييى كة(فونتشانوب سلونى)هةروةها ئةندازيار      

ثاش ئةوةى ثةةرِاوى  ،ى هةَلبيارد ؤخؤدا موسَلمان بوو وناوى ئةمحةدى ب()لةيةمةن لةساَلى 
لةضةاوثيَبةوتييَبدا لةطةةلَ    ،محدى خويَيدةوة بةزمانى ئييطليزى ئةى عةلالمة احلبيب (مفتاح اجلنة)
 دةكةم كةة دا دةذيةام و ئيَسةتا هةسةت   ينائةارامى وشةثرز   من لة: دا وتى يئيسالم ى(الضياء)ظارى ؤط

دةخات وئةةم  دَلييةام ذيةامن رِيَبة    دا كةوة لة بةرنامةيةكى رِاست و دروستزيوةتةؤمم دؤونبووى خ
 .ئيزنى خوا  طةيةنيَتة بةهةشت بة

 .املججزةل  
 



  

 س موسَلمان د بنؤمةَلَى هندؤك
ئاهةةنطيَك   (شةاكار جةارا  )ى يَذئةاواى ثاكسةتان لةةد   ؤرِلة دا ()َلى لة مانطى حةوتى سا     

فيَةرى شةايةمتانى كةردن و    (شيَخ ئةنيس على)سةوة و ؤهيد()نةى موسَلمان بوونى ؤب سازكرا بة
تةريش برِياريةان داوة دواى دوو هةفتةةى تةر      ىسة ؤثةةجنا هيد  ،سة تازة موسَلمانةكان وتيةان  ؤهيد

 . املججزة ل . ان بب ئةوانيش ثيَبةوة موسَلم
 ؤئيرباهامى ِراستط

كةدةنط و باسيَبى طةرم هةية  ،بآلوى كردةوة (سرائيليةسرة الدينية األاأل)ظارى هةفتانةى ؤط     
دا كةة لةجوولةكةة توونةدةرِةوةكانن كةةثياويَبى خوانةاس و ثاريَزكةار       (احلةرديم )لةناو تايةفةةى  

خةَلبةكة وتيةان رِةنطةة ئةةوة     ،(دسوق)ثةيدا بووة لة (جوش ئيمونيم)لةماَليَك لةجوولةكةنيشيى 
ر ؤيةة خةةَلبيَبى ز  ؤب ،ةوة دا بةةزيبىَ  (دسوقة )يةتى و لةة  دنيا هةمووى ضةاوةرِيَ ة بيَت ك(مةسيح)

 .ذطارى و دوعاى خيَر ؤبةرةكةت و ئام ؤدةبوونةوة بؤبةيانيان لةدةورى ماَلةكةى ك
خةَلبةكةةش   ،ى ثةىَ نةئةةدان   يَنةدةهاتة دةرةوةو طولةمالَ  ،بوو (رباهامئي)ئةو كةسةش ناوى      

  .(ؤئيرباهامى رِاستط)ناويان نا 
ثاش ماوةيةك خزميَبةى لةبةةردةرطا بةةئامادةبووانى ِراطةيانةدا كةة ئيرباهةام ضةةند مانطيَبةة              

ى سةةر سةورِمانى   يَبةرِاستى ئةمةش بووة ج كة ،موسَلمان بووةو لةماَلةوة خةريبى خواثةرستى ية 
 .ةَلبى خ

خستة طةةردنى زانةا جوولةكةةكان كةة نةةيانتوانيوة فةةراغى        تةىباَلى ئةم حاَلةؤذنامةكة ئؤرِ     
بةةرةو ئيسةالم و خةةَلبانيَبى     دةضةىَ  ليَيةان ية ئةوخةَلبةة  ؤحى خةَلبى جوولةكة ثرِببةنةوة بؤرِ
  .اك خواردننفةسادو تليمةَلطاى جولةكةدا سةرطةرمى مةى وؤئاييةوة لةك دووريان لة ريش لةؤز

ثيَبةوتيى لةطةَلةدا  ى نةارد تاضةاو  ؤكة ثةةيامييَريَبى خة  ظارةؤثاش بآلوكردنةوةى ئةم هةواَلة ط     
 ؤنشةييةى بةةجىَ هيَشةتبوو بة    ترسةى ثيالنةى جوولةكةة ئةةو جوولةكة    لة(مئيرباها)كةضى  ،ببةن 

 .  املججزةل  …شويَييَبى ناديار 
تونةدرِةوةكانى   هيَن ةولةة ؤمريبى كة نةاوى يوسةف كة   ى ئةشايانى باسة حاخاميَبى جوولةكة     
ى دةكةةوىَ لةةبانطخوازيَبى وآلتةانى    يَة رِ ،دائييتةرنيَتة رِى ؤلةطةةرِانى دا بةةت   ، ة(شاس)مةَلةى ؤك

هني موسةَلمان بةوو لةسةاَلى    ؤيوسف كة ،ر لةسةر ئاين و فةلسةفة ؤيةكى زؤطثاش طفتو كةنداو و
ئةويش كةوتة ديراسةى ئيسالم  و ساَلة وتةمةنى ى هاوسةرى كةت(لونا)داو ئةمةى بة ( )



  

بوونيانةوة دذايةتى طةورة كران لةاليةن جوولةكةوةو سَلمانى موؤبةه ،و سةرةجنام موسَلمان بوو 
 .طةرِةكى موسَلمانةكاندا ئيَستا ذيانيَبى سادة دةذين لةشوقةيةكى ثةرِثووت دا لة

بةرنامةى (اجلزيرة)لةكةناَلى  وة ،ئامادةى كردبوو  الوسطظارى ؤدا كة طلةمةلةفيَبى تايبةتيش      
لةفةلةستني  جوولةكةوة كة()هةواَليَك بآلوكرايةوة لةبارةى  ،دا ئاماذةى ثيَبرا (بني السطور)

شةايانى باسةة ئةةو موسةَلمانانة تووشةى هةِرةشةةو تةةنط         و،زدا()موسَلمان بوون لةسةاَلى  
ى ؤتةنانةةت وةزارةتةى نةاوخ    ،دةزطاكةانى جوولةكةةوة و    ربةوون لةاليةةن دام و  ؤثيَهةَلضيييى ز
ونةدرِةوةكانيش هةنةديَبيان دةفةرِيَين تاناضةاريان ببةةن      نانىَ بة ئايية تازةكةياندا و ت جوولةكة دان

 .بةتايبةت ئةو ئافرةتانةى كةموسَلمان بوون  ،كةثاشطةز ببيةوة 
 ،مارم ببات ؤبة موسَلمان ت ؤتى ناوخوةزارة ر طرنطة كةؤبةالمةوة ز: دةَلىَ (يوسف خطاب)      

 .كوىَ بييَيريَم  مة ئةطةر مردم لةمى داهاتووضونبة من خة
و (سةجيد )ى دةَلةيَن  يَسةاَلة كةةث  ()كةسةى موسَلمان بوون الويَبى تةمةن ()يةكىَ لةو       

بووم ثاش  ش بوو موسَلمانؤرى ثيَياخؤهةرضةند دايبم ز)دةَلىَ  ،دانيشتووى خوارووى ئيسرائيلة 
تةمبةر واى ثى سةيَ وةرِووداوى  ،م بيسةت  (يوسةف كةوهني  )ئةوةى هةواَلى موسةَلمان بةوونى   

  . ( ليَبردم زياتر بةدواى ئيسالمدا بطةرِيَم
ضى ؤساَلة لة رِووسياوة ك()كةتةمةنى (غييادى يوغني)الويَبى جوولةكةى رِووسيش بةناوى      
بةةآلم ثةاش    ،كةرد   ؤسرائيلى هةموو ئاسةانبارى يةةكيان بة   ئيسرائيل و ديارة حبومةتى ئي ؤكرد ب

ذئةاوا   ؤى رِ(جليل)سةربة (شجب)مةَلىَ الوى موسَلمانى ناسى لةطوندىؤك ،تيَثةرِبوونى ضوار سالَ 
  .داو موسَلمان بوويلةوطوندةدا بيى لةطةلَ هاوةآلن ضوو(غييادى)ريَك كة ؤثةيوةنديان ثتةوبوو بةج

ر ؤراو جة ؤمةةتى جة  ؤمةةَلىَ ت ؤكانى جوولةكةةى بيَتاقةةت كةردو بةك   ئةمةش دةزطا بةرثرسةة      
 . املججزة ل . يان طرت و كةوتية ليَثيَضييةوة لةطةَليدا (غييادى)

 طةور  حاخامى داغستان موسَلمان د بَي 
ئةمةةش   ،تةمبةر طةورة حاخامى داغستان موسَلمان بةوو  ثى سيَمانط لةرِووداوى  ثاش      

ئةمةةش لةبةرئةةوةى ئةمةة دووةم     ،ورةى نايةوة لةناو جوولةكةكانى داغسةتان دا  كيَشةيةكى طة
 ؤبهيَين بة  ؤسبؤية  ناضار بوون حاخاميَبى تر لةجوولةكةكانى مؤب ،حاخام بوو كةموسَلمان ببيَت 

 . ناوضةكةيان 



  

 بوونى ئةةم حاخامةةةدا ئةوةيةةة كةةةئافرةتيَبى موسةةَلمانى كى موسةةَلمانؤئةةوةى سةةةيرة لةضةةري      
لةطةلَ تةورات دا  داواشى ليَبرد كة ،يان تةفسري كرابوو ؤبةزمانى خ داغستانى قورئانيَبى داية كة

  .كرد بةقةناعةتةوة موسَلمان بوو ةى حاخامةكةش ديراسةى قورئانةكةىثاش ئةو ،بةراوردى ببات
 ،و لةوكاتةشةوة كة موسَلمان بةوو بةةردةوام ئامةادةى مزطةةوتى طةةورةى داغسةتان دةبةو            

ى ثةىَ  يَنةاوبراوطو  ،هةرضةند هةموو جوولةكةكانى داغستان دةنطيان ََ دابرِى و دذايةةتيان كةرد   
 .يةكةى نةدان و سوور بوو لةسةر ئيسالمةت

يايي ر بةدريَة ؤو دانوسةتانيَبى ز ؤطة زدا ثةاش طفتو  ئةةميش لةسةاَلى    حاخامةكةى ثةيَش      
 ر و تةةنط ؤلةبةر هةرِةشةى ز ،عةت و موسَلمان بوو طةيشتة قةنا ،دا دووسالَ لةطةلَ موسَلمانيَب

 ،ى لةويَوة هاتبوة داغستان ؤضونبة كاتى خ ،(ؤسبؤم)رى جوولةكةكان طةرِايةوة ؤثيَهةَلضيييى ز
قرِبب ضونبة رِيَيةى لةدايك بوونيان لةضاو  شايانى باسيشة كةجوولةكةكانى داغستان لةوةدان كة

 . ةاملججز  ل. كةمةرؤمردنيان دا ز
 اران ئةفريقى موسَلمان د بنزهة

شانزة هةزاركةس موسةَلمان بةوون كةهةةموويان    (حةبةشة ) ثيوبياأدا لة ()هةر لةساَلى      
 . مةَلةى بانطةوازى ئيسالمى جيهانى ؤدانيشتوانى دىَ يةك بوون لةسةردةستى بانطخوازةكانى ك

.. كى ثةرلةةمان  ؤةلَ جيَطةرى سةةر  يةةك هةةموويان موسةَلمان بةوون لةطة     يَيةش د (بةيني )لة      
 يشلةتشةاد  ،ثةجنا طاور موسَلمان بوون لةنوسييطةى ليينةةى موسةَلمانانى ئةةفريقيا     ش(ثيوبياا)لة
دامةزراندن لةضةند شةاريَبدا   ؤيان ب(عمر املختار)كةس موسَلمان بوون و بيبةى ئيسالمى ()

 . املججزة ل .. تا فيَرى ئيسالميان ببات 
 بوونموسَلمان سةرؤكةكةىاماو زى ئورؤه

نيَةك  ؤكةنزيبةى ملي(البورنا)زى ؤلقيَبن لةه زى ئوراما كةؤكى هؤسةر(دندوب ماندو هيسا)     
ز ؤعومرةو زيارةتى مةدييةى ثةري  ؤذ لةموسَلمان بوونى ضوو بؤثاش ثانزة رِ ،موسَلمان بوو  ، دةبني
 . زدا ()تةمبةرى ثلةسيَ
 : ضاوثيَبةوتيى لةطةلَ سازداو ناوبراو وتى (ىاملستقبل االسالم)ظارى ؤط

 ؤمةَلىَ لةبانطخوازانى ليينةى موسَلمانانى ئةفريقيا سةردانيان كردم و باسةى ئيسةالميان بة   ؤك     
 .كردم و قةناعةمت ال دروست بوو كةموسَلمان ببم



  

 ،ان بةب  كردةوة و داوام ليَبةردن ئةةوانيش موسةَلم   ؤكاتىَ موسةَلمان بةووم خةاووخيَزامن كة         
بوونةوةيانةة و لةناويانةدا   ؤذى كؤمان كةةرِ ؤجاكةطةرِامةوة لةثيَيج شةممةدا دةضمةوة ناوضةكةى خ

زيَةك  ؤموسَلمانيَتيم رِادةطةيةمن و ثشت بةخوا هةموو موسَلمان دةبن ضةونبة الى ئيَمةة هةةموو ه   
 .ى دةكةويَت كةكةؤدواى سةر

مةسيحيةت  نةةيتوانى   ؤثانزة ساَلة كاردةكات ب لَ سا()الى ئيَمة ئافرةتيَبى ئةوروثى تةمةن      
 .ذ مانةوة ؤرِىَ كةتةنها سىَ رِؤبةهيَيدةى موسَلمانةكان خةَلك بط

نراوةدا ؤباثريامنان لةضوار ديَرِ ه وسالَ لةمةوبةر و باو()ؤئيسالمةتى الى ئيَمة دةطةرِيَتةوة ب     
 .وين و طوىَ نةدةين بةمةسيحيةت بةذطاريان كردوين دواى ئيسالم بؤنةوة ئامؤهةرلةك

رانى و ؤدةكردةوة لةكةنيسةةكةيانداو بةةط  ؤةكان الوو هةرزةكارةكانيان ك(بروتستانت)طاورة     
يان دةرخوارد دةدان و ئيرت هةرضى فاحيشةش رِووى (مةى)سةماكردن كورِوكضيان تيَبةلَ دةكردو 

زةكةةمان  ؤئةوة ثيَضةوانةى داب و نةريتى هضونبة ،ئيَمةش رِقمان ََ يان بوو .. بداية رِووى دةدا 
ياندا ديارة ؤر ببرِن و رِايان كيَشن بةالى خؤزةكان بةديارى زؤك هؤئةوان دةيان ويست سةر ،بوو 

 . املججزة ل .. نةضووة سةر ؤئةمةشيان ب
 ز كانى قوالى تشادؤبوونى سوَلتانى هموسَلمان

ى رِاطةيانةد  ؤةى تةشةادى موسةَلمان بةونى خة    ميجة زةكانى قةوالى لةشةارى دونا  ؤتانى هسوَل     
زةدا ؤكةحةفتا هةزار شويَن كةوتووى هةية يةكةم كةسة كةلةةو هة   ،دا ()لةمانطى رِةمةزانى 

هةروةها هاوكارةكةشةى موسةَلمان    ،(حممد)ةوةكرد بة (موسيقار)ى لة ؤموسَلمان دةبىَ و ناوى خ
 . املججزة ل …(موسى) ؤرِى بؤى طؤبوو ناوى خ

 سَلمانانى خوارووى ئةفريقيامو
ذنان رِوويةان   ر خةَلبى لةخوارووى ئةفريقيا لةثياوان و لةؤلةم ساآلنةى دواييدا ذمارةيةكى ز     
ئةوةى هيَيامى بةرةو ئيسالم ئةوةيةة كةة   : ة كة دةَلىَ (عمر خامبول)يةكىَ لةوانة  ،تة ئيسالم ؤكرد

بةرِاسةتى ئيسةالم    ،رةكةان  ؤةجةةردةوتلياك خ يةة ل  ئيسالم يةك خوا دةثةرستىَ و مايةى رِزطةارى 
ى ضةوت و رِةفتارى بةةدو  يَية مييش سةرفرازبووم لةرِؤب ،موسَلمانان فيَرى رِةفتارى جوان دةكات 

دووركةومتةوة لةضةتةكانى تلياك و ئيَستا لةطةلَ موسَلماناندا ئامادةى نويَةيى جةماعةةت دةمب لةة    
 .مزطةوت 



  

ضةونبة   ،هييةدى  : خةَلبى وا هةية ثيَمةان دةَلةيَن   )ية دةَلىَ (ليلى)ريش كةناوى تئافرةتيَبى      
 (.كةئةمةش بةرِاستى قورس بوو لةسةرمان ،يةكان دةزانن  ئيسالم بةئاييى هييدى

ش رِوودةكةنةة مزطةةوت و خةةَلبى زيةاتر     ؤش نزيبةى دووهةزار ئافرةتى موسَلمانى بةاآلث ؤئةمرِ)
 .  املججزة ل(.تر سةير دةكةن  لةجاران اليان ئاسايي بووةو بةضاويَبى

 ! مانياداؤرى ئيسالم هةَلدَى بةسةر ِرؤخ
دا جةختى (املسلمون)ذنامةى ؤدا لةطةلَ رِلةضاوثيَبةوتييَب(نةجاتىعثمان حاجى )مانيا ؤموفتى رِ     

مانيةا ئامادةييةان تيايةةو حةزدةكةةن بةةطويَطرتن لةباسةى ئيسةالم        ؤكردةسةر ئةوةى كةخةَلبى رِ
 .وة نيستى ثيَشويان لةسةرماؤمؤدة هيَشتا كاريطةرى نيزامى كهةرضةن
حةى  ؤيةكى طةورةى كةنيسة هةيةة كةضةى خةةَلبى لةفةةراغيَبى رِ    لةطةلَ ئةوةشدا كةضاالك     

: ئامارةكةان دةَلةيَن   . مةآليةتيةكانيان تيةادا بةآلوة   ؤطةورةدا دةذين و بةشيَوةيةكى ترسياك دةردةك
 ،نيَةك و هةشةت سةةد هةةزار حاَلةةت و     ؤدا طةيشةتة ملي () كةحاآلتى لةةباربردن لةسةاَلى  
شةى ئايةدز   ؤمانيا لةهةموو وآلتان زياتر نةخؤدا كةلةجيهاندا رِ بةرِةمسيش رِاطةياندرا لةساَلى 

 .لةناو مياآلندا بآلوة 
وة مانيادا و جارى واهةية خيزانيَك هةر هةةموويان بةيةكةة  ؤرى ئيسالم واهةَلدىَ بةسةر  رِؤخ     

 .ركةمة ؤمانى زؤلةطةلَ ئةوةشدا كة ثةرِاوى ئيسالمى بةزمانى رِ،موسَلمان دةبن 
تةوانى   ،ية دامةةزراوة  مانيا كةيةكةم دةزطةاى ئيسةالم  ؤيةكيَتى طشتى قوتابية موسَلمانةكانى رِ     

ى مانى بآلوبباتةوةو سىَ بيبةى ئيسالمى بباتةوة لةسىَ شةاردا و خةةريب  ؤماناى قورئان بةزمانى رِ
 .املججزة  ل . مانيادا ؤبيياكردنى طةورةترين بيبةى ئيسالمى لةرِ ؤب نئامادةكردنيشؤخ
 يةكةم مزطةوت لةثايتةختى مةجةِر                           

دا دروسةةتبردنى يةكةةةم مزطةةةوت لةثايتةةةختى مةجةةةرِدا      رِةمةةةزانى سةةاَلى   لةةة     
شةيبريى  ؤرِ ؤبةيةةكى ئيسةالمى وسةرضةاوةيةكى طةرنط بة     دةبيَتةة بي  كة ،رِاطةيةندرا (دابستؤب)

ت نزيبةةى سةىَ هةةزار كةةس     خةانى شةيوعية  وشةايانى باسةة دواى رِو  ،دا ذهةآلتة ؤلةئةوروثاى رِ
 . ذ رِوو لةزيادية ؤذ بةرِؤبوون و ئةم ذمارةيةش رِموسَلمان

 . املججزة ل 
 
 



  

 موسَلمانانى هيمااليا ؤطةِرانةو ى هيواو شادى ب
ييى لةة نيثةالَ لةشةاخة    ئةا خة تازةيةى جيهاندا و بةدةرضوونى ياساى تازةى ئازادى ؤدارولةم ب     

ئيرت دةتوانن  ،طةرِايةوة  ؤنيَك موسَلمان هيواو شادى و ئازاديان بؤملي ،طةردن كةشةكانى هيمااليا 
 .يان ببةن و لةمزطةوتةكانياندا سةربةست بن ؤبةئازادى خواثةرستى خ

دا بةوون و  يشة ؤى يةكانةةوة لةوثةةرِى نارِةحةةتى و ناخ   ( بنوذ  )ى حةوكمى  ؤموسَلمانان بةه     
يةان  ؤخ ؤتةنانةت رِيَيان نةئةدرا كةحيزبيَبى سياسةى بة   ،لةهةموو بوارةكانى ذيان دوور دةخرانةوة 

   .كاتيبدا كةنيثالَ دةوَلةتيَبى ثةرلةمانى ية  لة ،بهيَين ثيَب
 ؤنطرة ببةسنت و دةزطةاو رِيَبخةراوى تايبةةتى بة    ؤاوة كة كدريَيةدا رِلةم ياسا تازةيةى ئةم دواي     
 .ذيَبى طةشى ََ دةكريَت ؤبهيَين كةئةمةش ضاوةرِوانى دوارِيان ثيَبؤخ

 هةزار مزطةوت لةثاريس
بوون و نزيبةةى حةةوت   سةد هةزار فةرِةنسى موسَلمان دا دةركةوت كة ز لةئاماريَبى       
يارمةةتى موسةَلمان و غةةيرة موسةَلمان دةدةن و توانيويانةة      مةَلةى خيَرخوازى ئيسةالمى  ؤسةد ك

 .ر خةَلك رِزطارببةن لةدةردى تلياك و بةدرِةوشتى ؤذمارةيةكى ز
كليمةون  )لةوانةة   ،بوون بةى سىَ هةزار فةرِةنسى موسَلمانهةروةها لةدةوروبةرى ثاريس نزي     
ى كةردووة بةة   ؤسى يةة و نةاوى خة   ة كة كورِةزاى ئةمييدارى ثيَشووى حيزبى شيوعى فةرِةن(توراز

ة كةةتوانى فيدراَليةةتى ئيسةالمى فةرِةنسةى     (دانيا يوسةف )بيَيى فةرِةنسى يرانؤوة ط ،(عبدالرمحان)
ئةمةة   ،ذنامةيةكيش دةردةكات كةهةولَ دةدات مافى موسَلمانان دةستة بةر ببات ؤدامبةزريَيىَ و رِ

نط و حةج طة دةست كردةكانةوة  نويَيو بان و سةتةاليت و مانؤى تةلةفزييَلةرِ بيَجطة لةوةى كة
 . بةمةش زياتر ديَن بةرةو ئيسالم  يةكانةوةودةضيَتة ماَلة فةرِةنس

 ،ن موسَلمان هةيةة لةةو وآلتةةداو    ؤئيسالم لةفةرِةنسادا دووةم ئاييةو نزيبةى ثيَيج ملي ؤئةمرِ     
دا  شةت سةالَ لةة    مزطةوت بوون و لةثاش هة()دا مزطةوتةكان نزيبةى  لةساَلى 
 لَ كةؤه ()ئةمة بيَجطة لة  ،مزطةوت و ئيَستاش بووة بةنزيبةى هةزار مزطةوت ()بوو بة 

 .نويَي كردن بةكارديَن ؤب
 . املججزة ل 
 



  

 ئيسالم دوا بةةةةةرنةةامةى خواية
ةون و بيَجطةة  ئيسالم دوا بةرنامةيةو دةبةىَ بةةرةى ئةادةمى تةةنها شةويَيى ئةةو بةرنامةيةة ببة             

 : لةئيسالم هي  شتيَبى تر لةكةس قبولَ ناكريَت 
ئيسةالم   (:آل عمنران ) (ِفي اْلآِخَرِة ِمنَن اْلَخاِسنِرينَ   ؤُهوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِأْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه و) 

ية ؤئةمة باش دةزانن ب كافرانيش و بةرةكةتة كةخوا داويَتى بةموسَلمانانطةورةترين نيجمةت و فةرِو
 : ا دذايةتى دةكةن لةداخ و حةسةد

اللَّنُه  وال اْلُمْشِرِكنَي َأْن ُيَنزََّل َعَلنْيُكْم ِمنْن َخْينٍر ِمنْن َربُِّكنْم      ودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب وَما َي ]
كةافرانى خةاوةن ثةةرِاوو    :  واتةة   (:البقنرة [ )يِماللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظوَيْخَت ُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء 

ى خيَةر  ؤهةرضةةند خةوا خة    ،دابةةزيَت   ؤهاوبةش ثةيداكةرانيش حةزناكةن كة خيَرتان لةخواوة ب
 .دةدات بةهةركةس كةمةيلى ليَبيَت 

 ؤكة هةربةوةندةوة ناوةستيَت و دةبيَتة كيَشمةكيَش و تةنانةت شةرِكردن بة ئيجا حةز  نةكردنة     
دَّ َكِثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلنْو َينُردُّوَنُكْم ِمنْن َبْعنِد     و )مى موسَلمانان و خةَلبى لة ئيسالوورخستيةوةد

َأْمِرِه اْصَفُحوا َحتَّن َيْأِتَي اللَُّه ِبوِإمَياِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا 
ر لةئةةهلى كيتةاب حةزدةكةةن كةبتانطيَرِنةةوة     ؤز: واتة ( :البقرة)ِإنَّ اللََّه َعَلن ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

ى ئةو حةسادةتةى هةيانة بةرامبةرتان ثاش ئةةوةى بةاش   ؤبةه ،بةرةو كوفر ثاش موسَلمان بوونتان 
 …لةخواوةية ئيسالم هةقةو  لةهةمش و رِاستى تيَطةيشتوون و ضاك دةزانن كة

ال النََّصناَرى  وَلْن َتْرَضن َعْنَك اْلَيُهنوُد  و ): دوذميان هةرطيز ليَتان رِازى نابن تاشويَييان نةكةون      
ا َلنَك  َمن  اَءُهْم َبْعَد الَِّذإ َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِموَلِئِن اتََّبْعَت َأْهواْلُهَدى  وَحتَّن َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُه

هةرطيز جوولةكة و طاور ليَت رِازى نابن تةاوةكو  : واتة  (:البقرة) (ال َنِصرٍيو ِلّيوِمَن اللَِّه ِمْن 
ويةان ببةةويت ثةاش ئةةوةى     جائةطةةر دواى هةةواو ئارةزو   ،دواى ميللةت و ديييةان نةكةةويت   

ى و سةرخسةتيت  شةويسةت ؤخوسةتايةتى  ؤئةةوة لةةخواوة د   ،هات ؤكرايت و زانياريت بركةئاطادا
 .نابيَت 

ديةن   سةابةَلبو موسةَلمانان لةة    ،ريَبى جةةنط  ؤبةهةةموو جة   ،دةجةنطن  ولَ نادةن ؤدوذميان ك 
َمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعنْن ِديِننِه   وال َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّن َيُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا و) : وةرطيَرِن

  (:البقرة)(اْلآِخَرِة واِفٌر َفُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا َك وُهوَفَيُمْت 



  

جارهةركةس لةئيَوة  ،يان ببريَت ؤبةردةوام دذتان دةجةنطن هةتا لةدين وةرتانطيَرِن ئةطةر ب:  واتة
دةبيَتةةوة   ضةةلَ رةكةسةانة كارةكانيةان ثوو  ؤئائةوج ،ثاشطةز ببيَتةوة لةئاييةكةى و بةكافرى مبريَت 

زةخن و تيايا ؤهاوةلَ و هاودةمى د(أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون)ئةوانة ودا لةدنياو لةقيامةت
 . بةهةميشةيي دةميَييةوة 

ثةاش زيةاتر    يةادةن و، لَؤكافران كئةةوةتا  ، نئةوئايةتانةى بامسةان كةرد طةةورةترين مةوعجيزة         
 ؤذ لةةكاردان بة  ؤزان و نةيارانى ئةم بةرنامةية شةوو رِن ناحةؤلةضواردة سةدة بةئاشبرا دةيبييني ض

 ( ..ئةطةر خوانةبيَت كىَ دةزانيَت دوذميايةتى كافران ئاوا بةردةوام دةبيَت ) .دذايةتى موسَلمانان 
 ر وليةمؤِرتةكةى دكتؤاثِر                                         

زييةةوةى رِيَطةا   ؤد ؤنفرانسى بةسةت بة  ؤمةَلىَ كؤعةرةبى ك كؤمبارى ،تايي حةفتاكاندا ؤلةك     
 وةكانيش ئامةادة دةبةوو كةة   تلةدانيشتيةكاندا نويَيةرى نةتةوةيةةكطر  ،نةهيَشتيى تاوان  ؤضارةيةك ب

 ،يةةكى ئوسةرتاَ   ؤزانب ناوبراو بةرِيَوةبةرى زانستى تاوانة لةة  ،بوو (ردؤدكتور وليةم كليف)ناوى 
د رِتيَبى بيست الثةرِةيي نةار ؤاثرِ(وليةم) ،د ساَليَبى خاياند بوونةوةكان كةضةنؤبوونى كثاش تةواو

 .دذى ئيسالم كاردةكةن  ئةو شويَيانةى كةؤيةكطرتووةكان و ب  نةتةوة ؤب
يةكى الم سةراليي هةية دا ثةيوةنديلةجيهانى عةرةبى و ئيسالم)يَت رِتةكةيدا دةَلؤرِاث ناوبراو لة     

بةةآلم   ،تةنها لةسةر رِةفةة دانةراوة و كةارى ثيَياكريَةت      يسالمئ ،هي  ترسى نيةو  بةئيسالمةوة كة
دةيانةةةويَت  كةة  ،هةنةدىَ لةدةسةةةآلتداراندا    ىَلضةوونيَك وا لةخةةةيا ؤت كةةةبريو بوادةردةكةةويَ 
 .(ضارةسةرى كيَشةكانيان بةئيسالم ببةن)ئيسالم و  ؤبطةرِيَيةوة ب

 كةة دا ئاويَتة بوونةةوة لةطةةلَ ئيسةالم    ؤيَيى ببةرِاستى وادةردةكةويَت بانطةوازيَك هةبيَت بةنه     
ئةطةةر هيَةزى مةاددى نةةوت و هيَةزى ئيسةالم يةةك ببةةوىَ و          ،ثيَويستة رِةضاوى ئةةوة ببةةين   

 .ذئاوا لةمةترسيدا دةبيَت ؤئةوا شارستانيةتى رِ ،شيار ببيةوة ؤموسَلمانان ه
  .ىيَبطرييَت و ئاستةنط بهيَيريَتة رِليَى يَية رِى كرد كةئةو رِابوونة ئيسالمرثيَشييا(ر وليةمؤدكت)ية ؤب

و  كدا نيَةردرا ثيَشةييارى طرتيةى بةرية نةوتةةكان دةكةات لةاليةة       ()لةة   رِتة كةؤئةم رِاث     
 ؤئيسالم كةئةم ثيالنانةش بةردةوام كارى بؤلةاليةكى تريشةوة داواى رِيَطرتن دةكات لةطةرِانةوة ب

 .(البوطن حممدسعيد رمضان.د/ز القران بةرنامةى اجلديد يف اعجا)دةكريَت  



  

ئةةوةتا لةميسةردا عةةةمر    ،ئةمةةش رِىَ لةةبانطخوازان دةطرييَةت و تةةةنطيان ثيَهةَلدةضةيريَت     ؤب   
يان دةركةةوت  ؤهةرزوو لةوآلت ئاوارةيان كردو تةنطيان ثيَهةَلضيى كاتيَك ب ،خاليديَك ثةيدا بوو 

 .كاريطةرى هةية لةسةر خةَلبى بةطشتى و ضييى الوان بةتايبةتى 
لةسةةةرةتاوة لةمزطةةةوتى )دادةَليَةةت (اصةةالح القلةةوب)عةةةمر خاليةةد لةثيَشةةةكى ثةةةرِاوى      
خةوا كةردى كةةدةنطمان بطاتةة      ،ى دووسةد كةسةيَك دةبيَتةةوة   يَدةستمان ثيَبرد كةج(احلصرى)

 !! وة ؟ؤن جىَ دةبؤى ضيَرِةنطة بَل،وتارةكامن  ؤهةزارةهاو نزيبةى ثانزة هةزار كةس دةهاتن ب
هةةموو سةةيارةكانيان ثيَةيج     ،شةتيى سةةيارة هةةبوو    ؤلةدةوروبةرى مزطةوتةكة ثيَشانطاى فر     

هةروةها خاوةن ضيَشتخانةكان الفيتةيان هةَلدةواسى  ،ى خةَلبى ببيَتةوة يَشةممان دةبردة دةرةوة تاج
 ،شتخانةكانيشدا دانيشن شن تاخةَلبى بتوانن لةناو ضيَؤذى ثشووةو خواردن نافرؤكةثيَيج شةممان رِ

هةركةسةىَ بضةىَ   ؤخاوةن شوققةكان دةرطايةان دةخسةتة سةرثشةت ب    وتةنانةت  خاوةن ماَلةكان 
 .ى هةزاران يَكان كةوتارةكةيان دةطةياندة طوؤدانيشىَ و طوىَ بطرىَ لةبَليدط

ا ئافرةت ضةندةه ،ضةندةها الوى خواناس رِاخةريان بةسةرشان دةهيَياو دةبردو دايان دةخست      
تةنانةةت   ،كةاتى وتارةكةة    ؤبةرِووى سوورةوة ئةو ناوةيان ثةاك دةكةردةوةو ئامادةيةان دةكةرد بة     

بةضةاكى   ،وةك تةمةةن بيسةت سةاَليَك هةَلدةسةورِا     ،ى كضى حوصةةرى كةلةتةمةندايةة   (يامسني)
 .دةكرد كة دواى ئةجرو ثاداشت و رِةمحةتى خوا كةوتووة يَهةستت ث

 صةى ئيخال ،دايةة  (صئةيخال )دةَلةيَم لةة   ! يى ئةم سةركةوتية لةكويَداية ؟ئةطةر دةثرسيت نهيَ     
 .( ووئةوانةى بةوكارة هةَلدةستانهةم
ةوة وتارةكةانى هةفتانةة   (اقةرأ )وةو لةكةةناَلى  ؤعةةمر خاليةد زيةاتر ناوبةانطى بآلوبة     .. بةَلىَ      

ات و وتارةكةةانى ى ثةةىَ نةةةديَر خرايةةة سةةةر ئةوكةناَلةةةش كةةةرِ ؤفشةةاريَبى ز ،بآلودةكرانةةةوة 
 .بآلونةكاتةوة 

كةخةَلبى يةمةنةو ماوةيةةك لةميسةر وتةارى داو هةرئةوةنةدة     (احلبيب اجلفرى)هةروةها شيَخ      
 ! دةبيين و بةرةو الى خوا ديَيةوة هةربةشةو لةميسر دةريان كرد يَزانيان خةَلبى سوودى ل

خواوةنةد ضةوار دةورى   (ائهنم حمنيط  رو واهلل منن )بةآلم خوا باآلدةستةو ضى بويَت ئةوة دةبيَت      
 ،و ئاواتيةان بيَتةةدى    كارةكانيانى طرتووةو نايةَلىَ لةسيوورى ديارى كراو دةرضن و نايةَلىَ مةةرام 

خواى طةورة زاَلة بةسةةر  (يوسف()علن أمرِه ولكنَّ أكثر الناس ال يعلمون واهلل غالب):هةروةها 
 . ربةى خةَلبى ئةم رِاستى ية نازانن ؤهةرضةند ز،دا و ضى بويَت دةيباتيؤكارو فةرمانةكانى خ



  

ن قورئان لةبةرضاوى موسةَلمانان سةووك ببةةن تةا     ؤدوذميان هةميشة لةخةمى ئةوةدان كةض     
ضةونبة هةركةةةس بةضةةاوى  .. شةةيار كردنةةوةيان لةدةسةةت دةربيَةةين  ؤكةارى بريخسةةتيةوةو ه ؤه

 .ن موعجيزةية ئييسافةوة سةيرى قورئان ببات دان ئةنىَ بةوةدا كةقورئا
ئةطةر ثيَت بَليَن جوتياريَك كةهةموو ذيانى جوتيارى بيَةت و لةسةيوورى   : دةَلىَ  بوطنر ؤدكت     
ثةةرِاويَبى  ،ى زياتر نةضووبيَت بةهي  اليةكدا و هةي  زانسةت و زانياريةةكى وةرنةةطرتبيَت     ةبيَد

اشتى و بوارى ئةابوورى و  نووسيوة باس لةزانستى ئةستيَرةكان و زانستى ثزيشبى و ياساي شةرِو ئ
ةتةةكان  ببا كةشةى ئةوةيةة كةة   ؤه! دةكةةيت بتةوانىَ شةتى واببةات ؟     ن برِواؤض.  دةكات هتد.. 

 …برِواناكريَت كةسيَبى ئاوا دوور لةزانست و زانني ثةى ثىَ بةريَت 
توانةةاى رَيةةك لةةة ؤبةةةهج ج ، ةتةةةكانى بكةةةي بزيةةش ئةطةةةر سةةةيرى باؤقورئةةانى ثري     

 :منوونة  ؤب . نية دروودو سةالمى خواى لةسةر بَي  دازر تكةسَيكى و ك حة
َل َخْلنٍق  وَيْوَم َنْطِوإ السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتنِب َكَمنا َبنَدْأَنا أَ   ] :سةيرى ئةم ئايةتة ببة / يةكةم 
ِمنْن َبْعنِد النذِّْكِر َأنَّ اْلنَأْرَض َيِرُثَهنا ِعَبناِدَإ        َلَقنْد َكَتْبَننا ِفني الزَُّبنورِ    وْعدًا َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي وُنِعيُدُه 

  (:االنبياء[ )ا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَيَما َأْرَسْلَناَك ِإَلوالصَّاِلُحوَن ِإنَّ ِفي َهَذا َلَبالغًا ِلَقْوٍم َعاِبِديَن 
 ،دةخريَت و دةثيَضةريَتةوة  ن كتيَبى كراوة داؤوةكو ض ،ذيَك ديَت ئيَمة ئامسان دةثيَضييةوة ؤرِ: واتة 

جائةةوة ثةةاان و    ،ى ََ دةكةييةةوة  ؤن لةسةرةتاوة دروستمان كرد وةك ئةوسةاى خة  ؤهةروةك ض
 . بيَطومان ئيَمة ئةو كارة ئةجنام دةدةين  ،بةَليَيى ئيَمةية 

مان بةندة بيَطو: سويَيد بةخوا بةرِاستى ئيَمة لةكتيَبى زةبووردا دواى تةورات برِيارمان داوة كة      
بةنةدة   ؤبةرِاستى ئالةةم باسةةدا مةيدةو ئاطةاداري هةيةة بة       ،شياوو ضاكةكامن دةبية خاوةنى زةوى 

ببيتةة   ئةةوة نةةبيَت كةة   ؤمان رِةوانة نةكردووة تةةنها ب ؤئيَمة ت(حممد)ئةى ،خواثةرست و ضاكةكان 
 .. هةموو جيهان ؤرِةمحةت و بةرةكةت ب

 :خر كىَ دةتوانىَ قسةى واببات ئا ،َويَيةرةوة  كةجاريَبى تر ئايةتة
 . ئيَمة ئامسانةكان دةثيَضييةوة هةروةك ثيَضانةوةى كتيَب -أ

 .ن دروستمان كردوة لةسةرةتاوة واى ََ دةكةييةوة ؤض -ب
 . ئةوة ثةاان و بةَليَيى ئيَمةية و ئيَمة ئةجنامى دةدةين  -ج
اوة كةبةنةدة ضةاك و شةياوةكان دةبيةة     زةبووردا ثاش تةورات برِيارمانةد  سويَيد بةخوا ئيَمة لة -د

 .خاوةنى زةوى و باآلدةست دةبن 



  

 .بةندة خواثةرستةكان  ؤئةمة بةالغ و ئاطادارى ية ب -ث
  .جيهانهةموو ؤةبيَت كة ببيتة رِةمحةت بئةوة نؤمان رِةوانة نةكردووة تةنيا بؤئيَمة ت(حممد)ئةى -و

 ،نةخيَر  ،تةواوهةروا سادةو ئاسان نية وترابىَ وبى َليتةوة ئةمة فةرمايشتيَؤى ببيَوان لجئةطةر      
 ،تايي ئامسانةكان ؤزى زانستى ية لةبارةى كؤباسى ثيَضانةوةى ئامسانةكان تازةترين و تةواوترين بريد

زيوةتةوةو دةَليَن ئةم فراوان بوونة ؤضونبة زانايان بةئاشبرا فراوان بوونى بةردةوامى ئامسانةكانيان د
تائةطاتة حاَلةتيَك كةئيرت لةوةزياتر زياد ناكات و دةضيَتةوة يةةك و وةك سةةرةتاى    بةردةوام دةبيَت

 .ليَديَتةوة 
ى ََ ديَتةوة ثاشان كةىَ دةتةوانىَ   ؤن بووةو وةكو خؤهةروةها كىَ دةزانىَ سةرةتا ئامسانةكان ض     

 ! يةدا بيىَ بةو رِاست تى سةردةميش دانبَلىَ ثةاامنان دةبةيية سةرو زانس وثةاانى وا طةورة بدات 
ةسةتى بةةو   دكةىَ دةتةوانىَ بيَجطةة لةةخوا      ،ضةاكانة  ؤسةةرةجنام ب  ئيجا ئةو ياسا طرنطةى كة     

و جيَيشةني و  (وارَ)ريَك بطيَةرِىَ كةضةاكةكاران و خواناسةان ببيةة     ؤمةسةلةيةوة بيَت و دنيا بةج
 …دةسةآلتدارى سةرزةوى 

وا َيْسنَتْبِدْل قومنًا غرَيُكنْم ثنمَّ اليكوُننوا      َلن ووإْن َتَت] : سةيرى ئةم ئايةتة ببة كة دةفةرموىَ /دووةم
لةئيَوة دةهيَييَتة خوا كةسانى ضاكرت  ،ئةطةر ئيَوة ثشت هةَلبةن لةم ئايية :واتة (حممد[ )أمثاَلُكْم
 . وةك ئيَوة نابن و زياتر خزمةت بةم ئايية دةكةن كة  ،مةيدان 
سةةدة   ظيَبى ضةواردة ؤئةمة قسةى مر ،ى وردبيتةوة يَيت و لئةطةر باش سةيرى ئةم ئايةتة ببة     

بَليَةت فةآلن    ،كىَ دةتةوانىَ ئةاوابىَ ميةةت بيَةت و      ،بويَرى شتيَبى ئاوا بَليَت  كة ،نية  لةمةوبةر
كةسةانى تةر ديَةيم     ،ئيَوة ئةطةر مةشخةَلى ئةم بةرنامةية هةَليةطرن  ،فآلن طةل و ميللةت  ،كةس

ئيجا بةدريَيايي ميَيووش ئةمة رِاست دةرضيَت  ،ثيَشةوابن  و ارو سةرمةشةضاكرت لةئيَوة مةشخةَلد
  .ذان و ساآلنى رِابردوو ؤبرِوانة رِ و

خوا لةمةدييةوة خةَلبى هيَياو بوونة ثةروانةةى دةورى   ،عةرةبى دانيشتووى مةكبة نةيانبرد      
 ! ضراى ئيمان و خواناسى 

خوا كورديَبى قارةمةانى وةك   ،ئةو مةشخةَلدارى ية نةبوون  كاتىَ عةرةب نةيانتوانى و شايانى     
ى دةيزانةى كةةخوا   ؤسةالحةدييى هيَياية مةيدان و قودسى ثىَ رِزطار كرد تةنانةت سةةالحةدين خة  

 ؤكاغةزيَبى نارد ب ،شبا  دا(لةمالر)ية كاتيَك لةشةرِى ؤب ،كاريَبى طةورةو مةزن ؤهةَلى طرتووة ب
ْمنٍر ُيرينُدُه هنو    أللقد أشرفنا علن النالك غنري منرة ومنا أجناننا إال اهلل      : )ى وت خةليفة لةبةغداو تيايا



  

كاريَةك  ؤخةوا نةيهيَشةت تيةا بضةم ب     ،بةرِاستى ضةندةها جار هةمش بوو تيا بضووماية : واتة (ُسبحانه
 ..ى دةيزانيَت ؤشتيَك كةخ ؤى دةيةويَت و هيَشتوميَتيةوة بؤكةخ
طاركردنى قودس و ثاش نزيبةى ساَليَك لةةرِزطاركردنى قةودس   رِز ؤئةوةبوو خوا هيَشتيةوة ب     
 ! ضى دوايي كردؤك

ئاشبراشة كةضةند سةدة ئاآلى ئيسالمةتى ضووة دةستى توركةكانةةوةو خةالفةةتى عومسانيةان         
 …شةكةو خوا لةوانيشى سةندةوة ؤئةوانيش بوونة ثياوة نةخ.. دامةزراند 

ر طةرمن ؤكةسانى غةيرى عةرةب ز ،تةوة ؤاسةرى جيهانى طرتئيَستاش رِابوونى ئيسالمى سةرت     
رى لةخزمةةتى ئيسةالم   ؤكةتةمةنيَبى ز سعيد رمضان بوطنحممد ر ؤتةنانةت دكت ،لةسةر دييدارى 
نفرانسةيَك لةة سةان    ؤك ؤلةئةةمريباوة بةانطبرام بة    ()سةاَلى  : دةَليَةت  ة دا بةخت كةردوو 

لَ و ؤبةرِاسةتى ئةوةنةدة طةورج و طة     ،ة ئةمريبيةكانةوة لةاليةن موسَلمان ،لةئةمريبا  ؤفرانسيسب
زطة خواى طةورة يةك لةسةةردةى  ؤخ: م دا ومت ؤر و طةرم بوون لةبانطةوازدا كةلةدَلى خؤخةخم

 ! من بيووسياية ؤششى ئةوانى بؤهةولَ و ضاكةو ك
 موسَلمانبوونى ئافر تَيكى بةريتانى

هةر زوو هةوَلى دا لةطةلَ  تيَبى ئييطليز موسَلمان بوولةم ساآلنةدا ئافرة: دةَليَت  بوطنر ؤدكت    
تاطةيشةتة ئةةوةى كةةدايبى     ،ر خةريك بوو لةطةلَ دايبيشيدا ؤثاشان ز،دا موسَلمانى كرد يباوك
َلى نةئةةداو دةيويسةت   ؤئةةو ئافرةتةة هةةر كة     ،لةطيانةآلدا  بوو  وكةوت لة خةستةخانة شؤنةخ

 .ت قةناعةتى ثيَببات و شايةمتان بيَييَ
دةضوو قةناعةةتى   داية لةوةيةكى لةقيامةتيَدنيادايةو ث يةكى لةيَدايبى ث لةوكات و ساتةدا كة      

لةنةدةن كةةخيَرا دووكةةس بييَةرن      بيبةى ئيسالمى لةة  ؤبكرد خيَرا كضةكة تةلةفونى  ،كردبيَت 
ان دا بييَيرىَ قةبرسانى موسَلمان ئةوةى لة ؤبوونى بةسةر شايةمتانى دايبى و موسَلمانتاشايةت بن ل

 ؤاليةةان بةةؤنى بةةوو هةةات بؤهةرضةة…كةضةى لةبيبةكةةة تةةةنها كارمةنةةديَبى ثاكسةةتانى ليَبةةوو   ،
ذوورسةةرى دايبيَتةى و لةةالى رِاسةتيةوة      لة ديَتة ذوورةوة  كضةكة دةبييىَ كة كة ،خةستةخانة 
و دةمى نزيك  كابراش دةضيَتة الى ضةثيةوة ،تةوةو شايةمتانى فيَر دةكات ؤى نزيك كرديَدةمى لةطو

زيَةك دايبةكةة بةهةةر حاَليَةك دةبيَةت ضةاو       ؤثةاش ت  :ى و شايةمتانى ثىَ دةَليَةت  يَدةكاتةوة لةطو
أشهد أن ال إله إال اهلل ) ،سةالمتان ََ بىَ مةالئيبةتةكانى خوا :  هةَلدةبرِىَ و بةدةنطيَبى نزم دةَلىَ 

 ! ثاشان طيان دةسثيَرىَ  ،(وأشهد أن حممدًا رسول اهلل



  

رِاسةةتى ئةمةةة بةَلطةيةةة كةةةخوا بةةةردةوام طةةةالنى تةةريش هيدايةةةت دةدات بةةةرةو ئةةةم ئاييةةةو بة
 .ئيسالمة ؤذيش هةر بؤثاشةرِ

 يداكةس لةسةرد ستى ئافر تَيكى ئةمريك انبوونى هةزارموسَلمان
 لةة : ى دةكةات و دةَليَةت   ؤبوونى خة باسى موسةَلمان  (ئاميية ئةسيلةمى)بانطخوازى ئةمريبى      
ئةوةى كة ماددةكانى فةسةَلى  ؤب ؤرادؤلؤك لة( دنفر)ى ؤزانب ؤدا ضووم ب ى مايو  ذى ؤرِ

دا (ؤشةان )مثيوتةردا بةهةَلة ناوم لةوانةةى  ؤسةرسام بووم كةبيييم لة ك ،خويَيدنى تازة ديارى ببةم 
هةستامن ئةوةش كةزياتر رِقى  ، ؤشان خويَيدنى فةسَليَك لة ؤبةناضارى و نابةدَلى ضووم ب ،دةرضووة 
ضونبة بيسةتبووم موسةَلمانان   ،لةكةدا قوتابيةكى عةرةبى موسَلمامن لةطةَلدا بووؤلة ث ئةوةبوو كة
 ! ترسياكن 

ر لةةو قوتابيةة دوورة ثةةريَز دةبةووم و لةواليةشةةوة دانةئةنيشةتم كةئةةوى ََ        ؤز لةبةرئةوة     
يزى دةكةردو ويَيةكةةى   تةةم ذ هةسةتم بةرِةوشةتى جةوان و ثةاك و    ؤذ بةةرِ ؤكةضى رِ.. دادةنيشت 

يةة قورئةانيَبى دامةىَ كةة بةةزمانى ئييطليةزى       ثاش ضةند مانطيَك ئةو قوتاب ،ا رِدرؤلةبةرضاوم دةط
بةدوايةدا   بةوت كةة انةكةو هةموو ئةو وةآلمانةم دةستكةومتة خويَيدنى قورئ،وة ؤماناكانى ليَبدراب

  .ويَلَ بووم 
مةن و ميَردةكةمةدا دانيشةنت و    ماَلمةان و لةطةةلَ    ؤرى دا هاتن بة ى تيَدواتر لةطةلَ دوو هاورِ     

ر ؤثاشان نزيبةةى ثةةجنا ثرسةياريَبم ََ كةردو ز    .. يان تةفسري دةكردم ؤدةخويَيدم و ب ؤقورئانيان ب
بووم و ئةويش هةفتانةة سةةرى ََ دةدايةن و    هةرلةو دانيشتيةدا موسَلمان ،بةجوانى وةآلمى دامةوة 

 .دةكردين  ؤباسى ئيسالمى ب
مةَلطاى ئةمريبى دا لةوةزيفةكةيدا بةضةاويَبى تةر   ؤبةرِاستى ئةو ذنةى كةموسَلمان دةبىَ لةك     

كةضى لةطةلَ موسَلمانى تردا واناكةةن و رِيَةز لةةرِاو    ) ،سةيرى دةكةن و خراث مامةَلةى دةكةن 
رِىَ ؤبةآلم ئةمريبى يةك موسَلمان بيَت بةتايبةت ئافرةت ئةةوا مامةَلةةيان دةطة    ،ضوونى دةطرن ؤب

 .( لةطةَليا
ى ضةونبة ئةةوة   ليَة هةروةها ئةطةر ميَردى هةبيَت و موسَلمان نةبيَت ئةةوا ناضةارة جيابيَتةةوة         

 .نابىَ ئافرةتى موسَلمان شووببات بةثياوى كافر  ئةمرى خواية كة
 دروست دةكات ضونبة باوكةكة نايةَلىَ ضاوى بةمياَلةكانى ببةةوىَ  ؤئةمةش كيَشةى مياَلى ب     

 ..و دذايةتى دةكات 



  

ئةطةةر   ةم كرد كةكشى و داوام لةميَردةؤثم داؤئيسالم تيَطةيشتم خ زياتر لة ثاش ماوةيةك كة     
واشى دةزانى كةةمن دةمةةوىَ شةوو     ،ديارة ئةويش موسَلمان نةبوو  ،موسَلمان نةبىَ جيادةبييةوة 

تةنها مةسةةلةى   ،دا نةبوو يلةطةَلمن هي  كيَشةم  ،وانةبوو لة رِاستيش دا  بةيةكيَبى تر ببةم كة
 ..ئيمان نةبيَت 

من و ميَردةكةم بةختةوةربووين و زؤريةكرتمان خؤشدةويست و، دوو كورِيشمان هةبوو،      
كةوتيية مةحبةمةومةحبةمةكارى ، دادطا نيو سةعاتى دامىَ كة يا ميَردوو مياَلةكامن هةَلبييَرم يان 

هةَلبييَرم ، ئةمةش بةرِاستى تاقيبردنةوةيةكى زؤر قورس بوو ، دةستيان ليَهةَلطرم و موسَلمانةتى 
خؤم داية دةست خواوئيسالمم هةَلبيارد، ضونبة ئيسالم ذيامنة ،ليَدانى دَلمة ، خويَيى ناو 

 .دةمارةكامنة ،ئيسالم هيَزوتوانامة ،من بةبىَ ئيسالم هي  نيم و بةبىَ ئةو ساتيَك ناذيم 
 ،كةتةمةنى سىَ سالَ بوو  نةبييىةو ثيَيج سالَ كورِة بضوكةكةم جيابووييةوبوو نى ؤهةرض     

رؤذ بةرؤذ سةكييةى ئيمانيم زيادى كرد، هةستم دةكرد مدا طرت و ؤلةسايةى خواوة دامن بةخ
هةرهةنطاويَك بييَم بةرةو الى خوا ،خواى طةورة بةفةزلَ و رةمحةت و ميهرةبانى خؤى دةئةوةندة 

 .  دىَ بةالى ميدا
ى نةخؤشى شيَرثةجنة بووم بةهةمووحسابيَبى دكتؤرةكان لةسةر مردن بووم ، خواى تووش    

 .طةورة هات بةهانامةوةو شيفاى دام 
  . كةشووشم كردةوة ثزيشبةكان دةيانووت مياَلم نابيَت خواى طةورة مياَليَبى تريشى ثيَبةخشيم   

يرى وييدانةةوة سةة  بةةو هةركةةس  هةةقى ئةافرةتى بةتةةواوةتى داو    بةرِاستى تةنها ئيسالمة كة     
 .ية دةكات الم ببات هةست بةم رِاستئيس
 ،ن كةيةةكيَتى قوتابيةةانى موسةةَلمان رِيَبيةةان خسةةتبوو  ؤيةةةكى واشةةيتؤزانب وتاريَبةةدا لةةة لةة      
ئيسالم و ئازاد كردنى ئافرةتانى كرد و تيشبى خستة سةر هةَلبياردنى ميَردو مريات و  ىباس(مييةئا)

 ،ر بةةجوانى هةةموو اليةنةةكانى رِوون كةردةوة     ؤمش و هيَيانى زياتر لةيةةك ذن و ز يةكسانى و تةآل
كى كردووة ؤكردنى ئافرةتانى داوةو داككة هةوَلى رِزطار ئيسالم يةكةم بزوتيةوةية ) :ناوبراو وتى

 . لةمافةكانى ثيَش زياتر لةهةزار و ضوارسةد سالَ 
ئةةو  : و وتةى   كردنى ئافرةتةان ئةازاد  وارىرد لةةب ذ ئاواى كة ؤهةروةها باسى ئةو هةوآلنةى رِ     

ئافرةتيةان   ، ندا دةدريَة و دةسةتةبةركردنى مافةةكانى ئافرةتة   لةذيَر ثةردةى ئازادكردن  هةوآلنة كة
 .ثيَضةوانةوة نةطبةتى و نارِةحةتى ئافرةتيان زياد كردووة  بة بةَلبو ،ئاسوودة نةكردووة 



  

دا و ئيسةالم  يشانةى رِيَزو داويَن ثاكى و شانازى ية لةة حيجاب ن: شيشةوة وتى ؤلةبارةى باآلث     
  …( ر ليَبردن نية ؤساندنةوةو زهةرطيز نيشانةى ضةو

ضةى  ؤيان ثرسةى ب ليَ موسَلمان بوو كة(امييةئ)ا ميَردى د ساَلى  لةثاش شانزة سالَ واتة لة     
دامةةزراوة لةسةةر   (مييةة ائ)لةكاتيَبةدا شةانزة سةاَلة     ،ن موسَلمان نةمب ؤض ،موسَلمان بووى وتى 

 …ية ونةى رِةوشت بةرزى و داويَن ثاكئاييةكةى و منو
زدة ؤتةمةةنى نة   ميية كةاكورِى ئ(ويتيى )ئةمريبا  نفرانسةكانى موسَلمانان دا لةؤك لةيةكىَ لة     
هةةموو بةيةةك دةنةط     ئامادةبوان كرد كة ئةمةش واى لة ،شايةمتانى هيَياو موسَلمان بوو  بوو سالَ
ذى ؤلةسةرتاسةرى ئةمريبادا خةةريبى بانطةةوازةو شةةوو رِ   (ئاميية)شايانى باسة  ،(اهلل أكرب)يَن بَل

  .ةئةمريباى باكور لقى( ئافرةتانى موسَلمان تى جيهانىيةكيَ)كىؤسةرتة سةريةك وؤخست
 ، بةرِاستى نازامن ذمارةيان ضةةندة  :وتى  ،ليَيان ثرسى ضةند كةس لةسةردةستا موسَلمان بوون     
ى ميةةوة موسةَلمان   ؤئيَستا سىَ هةزار نامةم ثيَطةيشتووة لةوانةوة كةلةسايةى خةواوة بةةه  تابةآلم 
دا لةكاتى طةرِانةوةى لة وتاردان لة شاريَبى شايانى باسة لةساَلى .املججزة /  ل  ،بوون 

 .ئةمريبى ئوتؤمبيلةكةى وةرطةرِاو كؤضى دوايى كرد 
 َلةندىؤموسوَلمانبوونى قةشةيةكى ه

لةكانيَبى  بووممةآليةتي ؤى كيارمن سةرثةرشت)دةَليَت  وَلةندى موسَلمان بووةؤقةشةيةكى ه      
الى ثزيشك ؤبوورا بوونةوةو بران ب ذيَك هةنديَبيانؤرِ ،خةَلوزدا كةمةغريبةكان كاريان تيا دةكرد 

 ،ذوو بةوون ؤى بةةرِ لةبةرئةةوة  ،نةةوة ؤن و َؤرِازى نةةبوون هةي  َة    ،يان ؤش خؤكةهاتيةوة ه ،
 ..ئةمةواى ليَبردم ديراسةى ئيسالم ببةم 

ميسةر و عةادةتى خةةَلبى وايةة كةلةسةةر       ؤثاش ضةند ساَليَبيش لةمانطى رِةمةزاندا ضووم ب     
ر ؤيشتم زؤر رِيَزيان ََ دةطرمت و بةالى هةركةسدا دةرِؤشةقامةكانيش بةربانط دادةنيَن وبةرِاستى ز

بةرِاستى ئةةم مامةَلةةو رِةفتةارة     ،بةربانط هةرضةند نةشيان دةناسيم  ؤم بدةكرد يةوة بانطىشؤبةخ
 .(جوانة واى ليَبردم كةموسَلمان ببم 

  ئاينَيك ئاوابَي  هةقة ِرَيزى لَيبطريَي 
رِةش ثيَستيَك  ،خوارووى ئةفريقيا و  ؤضم كرد بؤك)يةكيَبى تريش كة موسَلمان بووة دةَليَت      

 ،دابةرِاين   يَةك ثاش ئةوةى ضةند ساَليَك ل ،ش بوو ؤتورِةو كةلةشةمش و سةرخر ؤز ،بووة هاوةَلم 
رِانيم ثرسى ؤكارى طؤلةه كة ،رِةوشت بةرز ،نةرم و نيان  ، ؤلةسةرخ ،رِدراوة ؤبيييمةوة تةواو ط



  

: يةة ومت  ؤب ،رِانة مةزنةم بييةى لةةذيانى دا   ؤبةرِاستى ئةبَلةمش بووم كةئةو ط ،زانيم موسَلمان بووة 
شةايانى ئةوةيةة رِيَةزى    ،رِيَةت  ؤاستى بريو رِايةك ئةوةندة بةهيَز بيَت بتوانيَةت ئةاوا كةسةيَك بط   بةرِ

 . ..املججزة ل  (ئةمةش واى ليَبردم موسَلمان ببم ،ليَبطريَت 
 وَمْن َأَضلُّ ِممَّْن ُهن  ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُثمَّ َكَفْرُتْم ِبِه] :سةيرى ئةم ئايةتة ببة / سىَ يةم 

َلْم َيْكِف ِبَربِّنَك َأنَّنُه َعَلنن    وِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّن َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ أوِفي ِشَقاٍق َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق 
 (:فصلت[ )ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيٌط ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد َأال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأال ِإنَُّه

ثاشةان   ،ئةطةر ئةم قورئانة لةاليةن خةواوة بيَةت    ،باشة : ثيَيان بَلىَ (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر : واتة      
دةزانةن ض سةةرةجناميَبى سةامياك ضةاوةِريَتانة ؟ جةائيرت كةَى هةيةة         ،ئيَوةش برِواتةان ثيَةى نةةبيَت    

  .طرتبيَتة بةر ةى جياو دوور لةرِاستىةى كةرِيَطسةرسةخرتو نةطبةترت لةو
كانى بوونةةوةرداو  ؤئاييدةدا بةَلطةو نيشانةى سةر سورِهيَيةريان نيشان دةدةين لةئاسة  ئيَمة لة      

 ئايةا  ،ئةةو زاتةة هةقةة     يان رِوون بيَت و دَلييا بن كةؤئةوةى ضاك بؤئةمةش ب ،شياندا ؤلةخودى خ
 ! ان ئاطادارو زاناية بةهةموو شتيَك ؟شايةتى ثةروةردطارت بةس نية كة بيَطوم

طةيشةةتيةوةو كلةطةةةلَ ئةةةو هةةةموو بةَلطةةةو نيشةةانةيةدا ئةوانةةة هةةةر طومانيةةان هةيةةة لةبةية     
ئاطاداربةو دَلييابة كةخوا ئاطادارةو زاناية بةهةةموو شةتيَك و    ،ئامادةبوونى بةردةم ثةروةردطاريان 

 . ت هيضى ََ ون نابيَت و هي  لةدةستى دةرناضيَ
 بىَ كىَ زةمانةةتى داهةاتوو دةكةات كةة    نة ئةطةر خوا ،جاريَبى تر سةيرى ئةو ئايةتة ببةرةوة      

 .؟بةردةوام بةَلطةو نيشانةكان دةرببةون 
 رنؤبةَلطةو نيشانةكان ز

وبةمةةش زيةاتر   َلييةوةوة و تاقى كردنةوة لةسةر هةرشتىَ دةست بيطاتىَ دةكريَت ؤليَب ؤئةمرِ      
 :منوونة ؤب …ئيسالم دةردةكةويَتموعجيزةى 

لةساآلنى ثةجناكاندا بةريتانيا ئةفسةريَبيان فيَرى عةةرةبى كةرد بةحةةوت سةالَ و نارديةان       /يةكةةم 
ئةةوةى  ؤئةمةةش ب  ،ز ؤمةكبةةى ثةري   ؤبضيَتة ميسر و ثاشان بة  يةك كةى مةغريبةوة وةك حاجيَلةرِ

نةاوى  كةة  بةهةةرحالَ كةابرا    ،سةر ببةن بةردة رِةشةكة بباتةوة تاتاقى كردنةوةى لة ثارضةيةك لة
داو دةيباتةة  لَؤفرسةت ديَيىَ و ثارضةيةك لةبةةردة رِةشةةكة دةكاتةةوة لةةكاتيَبى ضة      ،ة (اردضري)

ثاشان بةخيَرايي دةطةرِيَتةوة بةريتانيا و  ،شيدا ئاهةنط دةطيَرِن ؤسةفارةتى بةريتانيا و ئةوشةوة لة خ
  .ةوة ( رِيد)ر ؤفيسؤرىَ لةاليةن ثرِلةمةحتةفى بةريتاني فةحسى بةردةكة دةك



  

ارد ضة كةئةم ئةجنامة بةة ري  ،ئةو بةردة بةردى سةر ئةم زةوى ية نية  سةرةجنام رِايدةطةيةنن كة     
لةدوو (مةكبةؤطةشتيَك ب)ثةرِاويَبدا بةناوى  ثاشان ناوبراو ئةمةى لة! دةَليَن يةكسةر دةبوريَتةوة 

 .تو موسَلمان دةبيَمار دةكات ؤبةرطدا ت
 .كةبةرِاستى ئةمةش سةركةوتييَبى طةورةية و بةَلطةو نيشانةيةكى ديارو ئاشبراية 

طنب  )رِة لةبوارى ثزيشةبى و  ؤزانايةكى ميسرى ثسث كة( حممد السيدعبدالباسط ر ؤدكت) /دوو م
دا ()دا لةم شةوانةى مانطى يةكى ساَلى (اجملد)ى كةناَلى (راوحساعة )دا لةبةرنامةى (النبوى

مةحتةفى بةريتانى ثارضةيةكى بضوكى بةردة رِةشةكةى وةرطرتووةو لة (ر كارنةرؤدكت)يطةياند كة رِا
يَةك  ( أشنباه املوصنالت  )تاقيبردنةوةى لةسةر كردووة و ثاشان رِايطةياندووة كة ئةةم بةةردة وةك   

نى ؤن خةتى تةلةفؤدا ضونبة دةتوانرىَ دوو ملي(ريشؤمةَلةى خؤك)زةوى و لة  سةر ويَيةى نية لة
 …ََ ببةسرتىَ 

فةرموودةدا باس لةئاوى زةمزةم كراوة كةئاويَبة خةوا بةتايبةةت هةةَلى     لة ئاشبراية كة/سَى يةم 
هةرمةبةسةتيَك   ؤرِزطاركردنى هاجةرة خاتوون و ئيسةماعيلى كةورِى و ئةةم ئةاوة بة      ؤقوآلندووة ب

 .َوريَتةوة بةسوودة 
. د)َلييةوانة ئةةوةبوو كةة   ؤيةكىَ لةو ليَب ،راوة ريش لةسةر ئاوى زةمزةم كؤَلييةوةى زؤليَب     

نزيبةةى سةةد ئةافرةتى دووطيةان كةة ئةاوى دةورى        لةهةمان بةرنامةدا باسى كرد كة(عبدالباسط
ماوةيةك ئاوى زةمزةميان دانىَ ؤَلييةوة  بةوةى كة بؤخستيانية بةر ليَب ،رثةلةى سبيان كةم بوو ؤك
تةة  ؤيةان ب ؤتةةوةو ب ؤدروسةت ب  يانرثةلةة ؤدةورى ك ت كةئةةو ئةاوةى  يان دةركةةو ؤسةرةجنام ب ،
ئةمةش سىَ سا  دووبارة كرايةوة لةطةلَ ئافرةتانى دووطيانى تردا و هةةمان سةةرةجنامى    …(شيفا)

 .كةئةمةش رِاستى فةرموودةكانى سةملاند  ،دا بةدةستةوة 
يبةةت  ئاميَرى تاهةركةسةيَك بهيَيةى بةة   : رِة و دةَليَةت  ؤزانايةةكى ثسةث  (بةرت كانزىؤرِ) /ضوار م 

جائةةو   ،(ثنريى الاجلسنم ا )ى دةوتريَت يَيةك بةدةورى لةشيا هةية كةثرِووناكفةحسى ببةى دةبييى 
دا الوازةو يشؤدا رِةنطيَبى ترةو لةكاتى نةخيندا رِةنطيَبةو لةكاتى خوا ثةرستية لةكاتى تاوارِووناك

 .دا بةهيَزة يلةكاتى ساغ
طةكان وةك ى دةركةوت رِةنؤركةس لةئةوروثا بؤلةسةر ز بةرت كانزى تاقيبردنةوةى كردؤرِ     

بييةى رِةنطةةكان هاوسةةنطى و    ى فةحس كرد يَبكةضى موسَلمان ،يةكى تياية ثيَويست نني و شيَواو



  

ر زيةاتر بةةرةو سةثيَتى دةضةىَ و زيةاتر هيَميةى و       ؤتةنانةت لةكاتى دةسةتيويَيدا ز  ،وثيَبى تياية رِيَب
 .و رِةنطةكةى دا دةردةكةوىَ  دَلييايي و ثاكيَتى لةكةسةكة

بةرت لةسةر سى و حةوت كةس تاقيبردنةوةى كرد لةمةكبة ثةيَش ئةةوةى   ؤر رِؤثاشان دكت     
خةةو  ؤقةاوةيي ت  يانشة لةيةكةى دةورى هةنديَبيان رِةنطى رِووناك ،وت ى دةركةؤب ،عومرة ببةن 

كردنةةوة رِةنطةى    دن فةحسةى ثةاش عةومرة كةر    …ريَك ؤى بةجةهةنديَبى تريان رِةش و هةريةك
ى ؤَلى خؤكةبةمةش سةملاندى تاكوىَ عومرة رِ…بوو بةسثى  ويةكةى دةورى لةشيان هةمورِووناك

 ! ة لةثاك بوونةوةى ماددى و مةعيةوى دا يهة
ئةطةر سةةيرى فةةرموودةكانى حةةزرةتيش ببةةين دروودى خةواى لةسةةر بيَةت ئةةوا          /ثَينجةةم  

 …دةردةكةويَت  ؤبةئاشبرا ثيَغةمبةريَتى حةزرةمتان ب
 ،دةكةرا   ؤهةةموو حسةابيَبيان بة   وفارسةةكان دةسةةالتداربوون    ،(خ.د)لةسةردةمى حةزرةت      

ئيسالم و سةرخستيى ئةةم ثةيامةة    ؤهاتية الى حةزرةت و بانطى كردن ب( بيى الشيبان)تةنانةت كة 
حةةزرةتيش  . نةدا  ةَلياضةونبة هاوثةةاانني لةط   ،ئيَمة ناتوانني شةرِ لةطةلَ فارس دا ببةةين  : وتيان 

بةةآلم ئةةم    ،تانة ؤى خقفةرمووى ئيَوة هة ،شروتيان هةية لةموسَلمان بووندا كةبييى شةرت و(خ.د)
ى هةسةتىَ مةطةةر طشةتطري بةىَ و بةهةةموو فةرمانةةكانى       يَة بخةات و ث يئايية كةسيَك ناتوانىَ سةر 

 …(نديَبيش نةجةنطىناكرىَ بةرامبةر هةندىَ جبةنطيت و بةرامبةر هة: واتة ) ،هةستيَت 
ئةطةر ماوةيةك ضاوةرِىَ ببةن دةبيين كةخوا موَلك و مالَ و خاكيان )ئيجا حةزرةت فةرمووى      

 كيسةرايةك كةة   !ئةةم قسةةيةى لةةكوىَ هيَيةا ؟     ،ئةطةر ئةوزاتة ثيَغةمبةر نةبيَت )  !!(  ئيَمة دةدا بة
ى سةثى دةبةسةت   ؤتاو ثةةرِ مةةترة وة لةخزمةةتيا دةوةسة   ()دوورى  الى لةة ؤهةرضى بضواية بة 

كةةىَ لةوبرِوايةةةدا بةةوو ،دووريشةةةوة كةةار لةكيسةةرا ببةةات  بةدةميةةةوة نةةةوةكو هةناسةةةى لةةة
 لةة  يان نةةدا كةة  ؤهةرجورئةتيان بة خ(بيى الشيبان)ئةوةتا ! لةسةردةستى موسَلماناندا شبت َوا 

 ! بةرِوو ببيةوة طةَلياندا رِوو
ى  مثنننن كننورى حارثننه)ةخايانةةد ن ىرؤوى و زفةةةرمو(خ.د)هةةةرواش دةرضةةوو كةحةةةزرةت      
ئةةوةى  ،خواش فةحتةكةى لةسةردةستى ئةةوا كةرد    ،و ى موسوَلمانان بوو بةسةر لةشبر(يبانىةش

 ؤئةةمرِ  ىيان بدةن لةقةةرة ؤدةترسان و زاتى ئةوةيان نةدةكرد خ ىزةكةى ََ ؤى و هؤكةجاران خ
 .! ةى خوا بوو بةرنامةك ؤبةفةزَلى خوا سةركةوتن ب ،اليان ئاسان بوو 
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 ثَيشةكى
خةةواى ثةةةروةردطارةو دروودو سةةةالميش لةسةةةرطيانى ثةةاكى   ؤسةةوثاس و سةةتايش بةة 

 .يارو ياوةران و شويَن كةوتوانى  و(خ.د)حةزرةت
هةرطيز  دةذين كة ؤنام و حاَلى موسَلمانان لةم سةردةمةدا سةيرةو ذيانيَبى نائاسايي

 .انةذياون لةسةدةكانى رِابردوودا و
دووركةوتوونةتةةوة، هةريةكةة و بةرِيَيةيةةك، هةنةديَبيان      ريةان لةئيسةالم  ؤموسَلمانان ز

ين ، يَبى سةيرو سةمةرةدا دةذواجيةتيزدئيهةرلةئيسالم ضوونةتة دةرةوةو هةنديَبى تريشيان لة 
كةردةوةدا ، كةة بةرِاسةتى ئةةم ئايةتةة       دا ،لةةبرِوا و لةة  واجيةت لةفيبرو لةهةَلسوكةوتيئيزد

يا أيها النذين أمننوا   تقولنون مناال تفعلنون ،       :]دةيانطريَتةوة كة طلةيي دةكات بةئاشبرا ودةفةرمويَت 
شةتيَك دةَلةيَن    ؤئةى ئةوانةى باوةرِتان هيَيةاوة بة  : واتة .(الصف[)َكُبَر مقتًا عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون

كردارتان يةك نية ، خةشم و رِقيَبى طةورةيةة الى خةوا ئةةوةى كةة     ةوتان نايبةن و قسؤكةخ
 . دةيَليَن و نايبةن 

ى موسَلماناندا سةةرى هةَلةداوة ،   يَشى لةناو نةوةى نوؤو نةخ ئالةمةوةحاَلةتيَبى ناساغى
ئةمةةش رِىَ لةةوة نةاطرىَ كةةبَليَني      ،ثابةنةدى ئيسةالم نةني    يشكةبةناو موسَلمانن و  بةتةةواو 

 .ى ضاك ليَرةو لةوىَ هةيةو رِابوونيَبى ئيسالميش سةرى هةَلداوةو بةرِيَوةيةموسَلمان
دوذميانيش سةركةوتووبوون لةوةدا  كة ئيسةالم دابةربِن لةةواقيجى ذيةانى موسةَلمانان و      

ذئاوا ؤئيسالم كةلةثوريَبة و بةكةَلبى ذيانى سةردةم نايةت و، رِ:كةسانيَك ثةيدابوون كةبَليَن 
رى تر لةةم قسةانة كةة ئةطةةر وردببريَيةةوة      ؤن كة وازيان لة ئاين هيَياوةو زبةوةثيَش كةوتوو

 .يان ناطرن لةبةر رِاستيةكانداؤخ
بةثيالنى دوذميان خةالفةتى ئيسالمي رِووخا و ئيجا هةر لةم سةةدةيةدا ضةةند جةةنطيَبى    

ر والتةى  ؤو ز َلةنداو رِوسةيا ؤطةورةش بةرثابوو كة سةرةجنام ئييطليز و فةرِةنسا و ئيسثانيا و ه
تر خاكى ئيسالميان ثارضةة ثارضةة كةردو خةاكى فةلةستيييشةيان دا بةجوولةكةة ، كةة بةووة         

 .شت و الشةى موسَلمانان ؤتة خويَن و طؤرةو بةربؤخبة
ى نةتةوايةتى و برييان و بةرِيَيمايي دوذميان ثةنايان بردة بةر ؤموسَلمانانيش لةتاو طيانى خ

ذئاوا بة هيواى ئةوةى بةرةو ثيَش بضن كة ديارة ؤايي كردنةوةى رِعةرةبضيَتى و توركضيَتى والس



  

ئةوانةش هةمووى خةوو خةياَليَك بوون و،ثاش ضةندةها سالَ رِةنج و ماندوو بوون مايةة ثةووض   
 .دةرضوون 

ر لةموسَلمانان بىَ هيوا بب و بَليَن ئاخر زةمانة و كةار  ؤئةم مايةثووضيةش واى كرد كة ز
 ( ص)س هيضى ثيَياكريَت ، لةكاتيَبدا كة قورئان و فةرمايشتةكانى ثيَغةمبةر لة كارترازاوةو كة

 ؤشةش و طةرِانةةوة بة   ؤبة دةيان ميدةيان تياية و بةئاشبرا بةموسَلمانان دةَليَن كة بة هةولَ و ك
 .ئيسالم سةرفرازو سةربةرزى دنيا و قيامةت دةبن 
رى ئةو بىَ هيةوايي و رِةش بيييةةو ،   ضارةسة ؤلةم سةدةيةدا ضةندةها ثةرِاو بآلوكرانةوة ب

ئيسةالمة ، وةك   ؤذ بة ؤذيَبى طةش ضةاوةرِيَيانة و ثاشةةرِ  ؤميدةيان ئةدا بة موسَلمانان كةثاشة رِ
ر ؤى دكتة  (املبّشنرات بانتصنار االسنالم   )، و (قطبسةيد ) ستاى شةهيدؤى مام(املستقبل لذا الدين) ثةرِاوى
االسننالم )،جيةةةطارودى وؤرى فةرِةنسةةى موسةةَلمان رِى برييةةا (وعوداالسننالم) ،و القرضنناوىيوسةةف 

 .رى تريش ؤر موراد هوفمان  و زؤى برييارى ئةَلمانى موسَلمان دكت(كبديل
ئيسالم ،  ؤر ثةاان و ميدةى تياية بةداهاتوويةكى طةش بؤقورئان و فةرموودة ز.. بةَلىَ 

 ..ة دى يطومان ديَ بىَ نةى ماويشانريان هاتوونةتة دى و ئةوؤئةو وادةو ثةاانانةش ز
 ى د باتةسةرؤخوا ثةميانى خ

 شىؤر جةختى دةكاتة سةر ، تابةتةواوى لةدلَ و بريوهؤيةكةو قورئان زئةمة رِاست
 : منوونة دةفةرمويَت ؤبذانةشياندا رِةنط بداتةوة ،ؤى رِجيَطري ببيَت و لةواقيجى ذيان موسَلماناندا

ْعُد اهلل ، إّن اهلل ال ُيْخِلُف وَنُعوا قاِرعة أو َتُحلُّ قريبًا من داِرِهْم حّتن يأتَي وال يزاُل الذين كفروا ُتصيُبُهم مبا َص (]
شيان تووش ؤبةردةوام ئةوانةى كة بيَباوةرِن بةآلى سةخت و ناخ: واتة (..  : الرعد[)امليعاد

يك ى ئةو كارو ثيشةيةوة كة ئةجناميان داوة ، ياخود ئةوبةآل سةختانة لة نزؤدةبيَت بةه
ماَلةكانيانةوة دادةبةزيَت و سةرهةَلدةدات هةتا بةَليَيى خوا ديَتة دى ، بةرِاستى خوا ثةاانى 

 .ناشبيَييَت و دةيهيَييَتة دى 
ضاكةكارانةو  ؤكافران ضى دةكةن بابيبةن ، وةعدو ثةاانى خواية ، سةرةجنام ب.. بةَلىَ 
بيَت يان سبةى ، لة  ؤخوا ديَتةدى ئةمرِبةرِاستى وةعدو ثةاانى ..خراثةكارانة  ؤتياضوونيش ب

ئةوةتة لة دنيادا وازى ََ نةهيَياون بةردةوام بةآلو موسيبةت  ؤخ.. دنيادا بيَت يان لة ئاخريةت 
 ..يان و دةوروبةريان دةنيَريَت سابةَلبو ورياببيةوةو بطةرِيَيةوة ؤخ ؤب



  

مًا عند ربََّك كألف سنٍة  ا َتُعدُّون ، وكأين من قريٍة ْعَدُه ، وإّن يووويستعجلونك بالعذاب ولن ُيخِلَف اهلل  (]
خوانةناسان ثةلةت ليَدةكةن كة ئةو سزاية : واتة (. :احلج[)أمَلْيُت لا وهي ظاِلمة ُثمًَّ َأَخْذُتها وإلَّي املصري
 ى النادات و لةسةر داخوازىؤهةرطيزخوا لة بةَليَيى خ زوو يةخةيان ثىَ بطريَت،بيَطومان

ار سالَ ذيَك لةالى خواى ثةروةردطارت وةكو هةزؤدواى ناخات ، بةرِاستى رِان ثيَش ونةفام
، ئةوة  لةتةمةنى كورتى ى ئةطةر ثةلةببات ؤظ بةحسابى خؤمر:واتة ،واية لةوةى كة دةييميَرن

ية ئارام ناطرىَ و سةرى دنياى ََ ديَتةوة يةك ، بةآلم ؤيةوة سةير دةكات ، بؤضةند ساَلةى خ
ظ الى ؤة وهةربووةو هةردةبىَ ، هةزار ساَلى مر(أزل و أبد)ةو بةئارامةو خاوةنى ( ليمح)خوا 

ى دةزانىَ ضى دةكات ، هةرضيش ببات بةحسابةو ؤذيَك و بطرة كةمرتيشة ،خؤخوا وةك رِ
َلةمت داون ؤضبة هةبوون كة من مؤجا بابزانن ، كةضةندةها شارو شار ،رى تياية ؤحيبمةتى ز

م دانابوون ؤنيشتوانيشى ستةمباربوون ، دواى ماوةيةك ، بةوئةجةلةى كة بلةكاتيَبدا كة دا
 .الى مية ؤلةناوم بردن ، سةرةجنام و طةرِانةوةش هةرب

 ؤ، ثاش سيانزة ساَلى ثيَغةمبةرايةتى ،خوا لة شةرِى بةدردا سزاى بباشة كافرانى مةكبة
كردةوة نةبوون بةثةندى زةمانةو حةفتا طةورةو دةسةآلتداريان كة لة هي  سَليان نةدةنةناردن و

 ؟زةخ شادنةكرا ؤطيانى خراثةكاريان بةد
دةدا كة كورِى نية ودوا برِاوة ، خوا (خ.د)كاتىَ تانةو تةشةريان لةثيَغةمبةر 

باشة كافران  … [إن شانئك هو االبرت  ،فصل لربك واحنر  ،إنا أعطيناك الكوثر  ]ق نةيفةرمووئةوان دوابرِاون
يان ثيَوة دةكردن ، يئةو كورِانةش كة هةيانبوو شانازربةى ؤون لة دنيادا زبةض دةرديَك ضو

باوكةكانيان ضونبة لةرِيَبازى ئةوان وازيان  ؤدوابرِاوى ية ب رنةبوونة موسَلمان ، كةئةوةش هة
بةوموسَلمانبوونةيان هاوسةرةكانى  ئاشبراشة كة،(خ.د)هيَياو بوونة شويَيبةوتةو شاطردى حممد

، نةك هةرباوك بةَلبو ى بووة باوكى مةعيةويانؤخؤبوونة دايبيان و حةزرةتيش ب (خ.د)حةزرةت
)  شيانؤشةويسرت لة نةفسى خؤلةباوكيش زياتر ،هةروةك ئايةتةكة دةفةرمويَت بووة ثيَشرتو خ

كىَ ناوى زياتر لةهةزار و  ؟دةى كىَ دوابرِاوة  ، ( منني من انفسهم وأزواجه أمهاتهمؤالنبن أوا بامل
( ئةمحةد )و (حممد)نةها كةس ناوى ؤذهةآلت بةمليؤذئاواو رِؤرسةد ساَلة ماوةو ئيَستاش لةرِضوا
 !؟مياآلنيان دةنيَن و شانازيش بةو ناوةوة دةكةن  لة



  

مر من قبل ومن بعد سيغِلبون يف بضع سِنن ، هلل األ ِبِهْملرض ، وهم ِمْن َبْعِد َغالا  ، ُغِلَبِت الروم يف أدنن ا (]
ولكن أكثر الناس ال  ال ُيخِلُف اهلُل وْعَدُه، وعَد اهللمنون بنصراهلل ينُصُر َمن يشاء ، وهوالعزيزالرحيم ؤذ َيْفَرُح امل،ويومئ

  -: الروم[ يعلمون
مةكان تيَبشبيَيران بةدةستى فارسةكان ، لةنزيبرتين و نزمرتين ؤالم ميم ، رِ ئةليف:واتة

مةكان دواى شبستيان سةردةكةونةوة ، ؤرةيان ديَتةوة ، رِؤوآلتياندا ، بةآلم لة ئاييدةدا ن
ةوثيَش و سالَ ، هةموو كاروفرمانيَك تةنها بة دةست خواية ،لةو( تا )لةضةند ساَليَبدا 

ش دةبن بة سةركةوتيى ؤذة موسَلمانان دَلخؤشويَييَبدا ، جائةو رِو لةوةو دوايش لةهةمووكات
مةكان سةركةوتن ؤى بةدردا لةهةمان ئةو كاتةدا كة رِكة موسَلمانان سةركةوتن لةشةرِ)خوا 

، هةركةسيَك يان هةر دةستةيةك ئةو زاتة بيةويَت ، سةرى دةخات ، هةر  (بةسةر فارسةكاندا
ريش ميهرةبانة ، بيَطومان ئةوة بةَليَيى خواية ، ؤئةو خوايةش خاوةنى دةسةالًَتى بىَ سيوورةو ز

ى دربةى خةَلبى عةقَلى لةضاويايةتى و لةهاتيةؤضةند زى النادات ، هةرؤخوا  لة بةَليَيى خ
ولةئاخريةت بىَ  دةزانن دنيا ئةوانة تةنها رِوو كةشيَبى كةم لةذيانى.. وةعدى خوا تيَياطات 

 [...يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غاِفلون ]:ئاطانيَخةبةرو ب
 :بطةن ئةوة بريببةنةوة  ئةوةى لةو رِاستى ية و لةئةجةَ خوا تىَؤجاب
رض وما بينهما إال  باحلِق وأجٍل ألأوَلْم يتفكروا يف أنفسهم ، ماخلق اهلل السماوات وا ]

ئةوة  برييَبيان لةنةفسي :واتة (: الروم [)ُمسمَّن ، وإّن كثريًا من الناس بلقاء ربهم لكاِفرون
نةكردووة بةهةمش  ىدروست يةانيانداضى لةنيَو و تةوة ، كةخوا ئامسانةكان و زةوىؤيان نةكردؤخ

 ر لةخةَلبى بيَباوةرِن بةؤديارى كردوون ، بةرِاستى ز ؤئةجةَ ب يانهةرهةمووش ،نةبيَت و
 .قيامةت و طةيشتيةوة بةثةروةردطار 

اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُذ َمْن يف الّنار ، لِكن الذينقأفمن حقَّ عليه كلمُة العذاب أفأنت ُتن( ]
: واتة(:الزمر[)ْعَد اهلل الُيخِلُف اهلل امليعادوْنهاُر الِمن فوِقها ُغَرف َمْبنِية جترإ من َتْحِتها اُغَرف 

دةتوانيت  ؤى خراثى وخوانةناسيةوة برِيارى سزادانى درابيَت ، ئايا تؤئايا ئةوكةسةى كة بةه
ان و دييدار بوون بةآلم ئةوانةى كة لة ثةروةردطاريان دةترس! زةخ رِزطاري ببةى ؟ؤلةناو د

يان ئامادةية ، ضةندةها رِووبار ؤم كة ذوورةكانى لةسةريةكن بؤشك و تةالرى ضةند نهؤك
 ىؤخ خواية ، بيَطومان خواش بةَليَيى بةَليَيى شبانةداجارية،ئةوةشؤبةذيَرو بة بةردةم ئةو ك

 .دةباتةسةر 



  

واتة  (أل عمران[)اَل ُيِخِلُف امليعاد  ربَّنا إّنك جاِمُع الناِس َلْيوِم ال ريَب فيه ، إّن اهلَل( ]
ذيَبدا كةهي  طومانى تيانية  ، ؤكةرةوةى هةموو خةَلبيت لة رِؤك ؤثةروةردطارا بةرِاستى ت:

 . ى دةباتة سةر ؤبيَطومان خوا بةَليَيى خ
 ؟تر  ؤكَى لةخوا ِراستط

اتة سةر، ى دةبؤخواى ثةروةردطار هةموو فةرمايشتيَبى رِاست و دروستة و ثةاانى خ
 :وةعدو ثةاانى ئةوةو لةقورئاندا جةخت دةكاتة سةرى و دةفةرمويَت  (وعد الصدمش )
 (:النساء) [ْصَدُق ِمن اهلِل حديثًاأوَمْن م إا يوِم القيامِة الريَب فيه،إله إالهو لَيْجَمَعنَُّكال اهلل]-
ذى قيامةتدا ؤوا لة رِخوايةكة بيَجطة لةو هي  خوايةكى تر نية ، سويَيد بةخ(اهلل: )واتة
 .جاكىَ هةية قسةى لةخوا رِاسرت بيَت ؟ةوة كةهي  طومانيَبى تيَدانية،تاندةكاتؤك

فيها أبدًا ، وعَْْد  الدينخنهاُر الِتها اِخُلُهْم جّناٍت جترإ ِمن حتاِت َسُنْدحوالذين أمنوا وَعِملوا الصاِل]-
 ئةوانةش باوةرِيان هيَياوةو كاروكردةوة:واتة  .(.:ءالنسا) [ال ياهلل حق ًا وَمْن أْصَدقٌُ ِمن اهلِل ق

ضةندةها رِووبار بةذيَر  دةياخنةيية ناو باخةكانى بةهةشتةوة كة ئةجنامداوة،ئةوة لةمةودوا ضاكةكانيان
شبةكانيدا دةرِوات و ذيانى هةميشةيي تيايدا دةبةنةسةر ، ئةوة بةَليَييَبى ؤدرةخت و بةبةردةم ك

 !ى بباتة سةر ؟ؤة ، جاكىَ هةية لةخوا رِاسترت و دروسترت بةَليَيى خرِاوى خوايي يؤنةط
ْعَدُه وَأْوَرَثنا االرَض َنَتَبوُأ ِمَن اجَلنَّة حيثًُ نشاء فنعم اجُر ووقالوا احلمد هلِل الذإ َصَدَقنا ] - 

ئةو  ؤبوستايش  سوثاس: كاتىَ ثاريَزكاران دةضية بةهةشتةوة دةَليَن : واتة(:الزمر[)العاملني
هةرشويَييَك  لة و هةشت بة خاكى خاوةنى كردييى بة و مان بردةسةرؤى بؤخوايةى كة بةَليَيى خ

شةران و ؤولةهةرجيَيةكدا مبانةويَت سةربةستانة ذيان دةبةيية سةر ، ئاى ضةند ثاداشتى تيَب
  .خةباتباران طةورةو ضاك و بةنرخة

َفْسَئلوا أْهَل الِذْكَر إن كنتم ال تعلمون ، وما َجَعْلناُهْم وما أرسلنا قبلك إال  رجااًل نوحي إليهم ، ] -
وأهلكننا   َمنْن نشناء  واِلندين ، ٌثنمَّ َصنَدقناُهمًُ الوْعنَد فأجنينناُهْم      خَجَسدًا ال يأكلون الطعاَم وماكنانوا  

وانيَك كةسانى ترمان رِةوانة نةكردووة ، جطة لةةثيا  ؤئيَمة ثيَش ت: واتة.  (-: نبياءاأل[)امُلْسِرفني
 ثيَشةوو  خةاوةنى كتيَبةةكانى   لة دةبثرسن ، رِةوانةدةكةين ؤب نيطايان و وةحى كة هةَلمانبياردون و

دروستبردبيَت  الشةيةك لةثةيبةرو ئةوثيَغةمبةرانةمان وةنةبيَت ئيَمة،نازانن رِاستيانة ئةم ئيَوة ئةطةر
 ؤمامنةان بةة ؤةَليَيى خلةةوةودوا بة   ،ن و ذيةانى هةميشةيشةمان ثةىَ نةبةخشةيوون    ؤكةةخواردن نةةخ  



  

بردوونةتةسةر ،جارِزطارمان كردوون لةطةلَ ئةوانةداكةدةمانةويَت و باوةرِيان هيَياوة ، سةركةش و 
 . دةرضووةكانيشمان لةناو بردووة  لةسيوور

 بةَلَينةكانى خوا هةقن 
 ية خواى طةورة ضةى ؤئةم بوونةرة هةمووى ئةوةى زانراوةو ئةوةى نةزانراوة هى خوان ،ب

نيةرِيَطربيَت، هةر بةَليَييَبى بويَت دةيباتة سةةر ،   شتيَك هي  و دةيبات لةم بوونةوةرةدا تبويَ
 :قورئان دةفةرمويَت 

 [ْعَد اهلِل َحقُّ ولكنَّ َأْكَثنَرُهْم ال يعلمنون   وأال إنَّ رض ،االأال إنَّ لل ِه مايف السماوات و ]- 
نةضيَت كة بةرِاستى هةرضةى لةة ئامسانةةكان و     خةَلبيية ئاطاداربن و بريتان: واتة ( : يونس )

خواية ، ئاطاداربن كةبةةَليَيى خةوا رِاسةت و دروسةتة ، هةرضةةند       ؤزةويدا هةية هةر هةمووى ب
  .ربةى خةَلبى لةم رِاستية بيَئاطان و نايزانن ؤز

ختافن وال َتْحَزنِي  وال ْفِت عليه َفَأْلقيِة يف الَيّموأوحينا إا ُأِم موسن أن أرِضعِيِه ، فإذا ِخ ]-
 (القص [)إّنا رادُّوُه إليِك وجاِعُلوُه ِمن امُلْرَسلني 

ئةطةر ترسايت : دايبى موسا كة شريى بداتىَ ، وةثيَمان وت  ؤئيَمة وةحيمان نارد ب: واتة
بدةرة ئاوى رِووباى نيلةوة ، نةبرتسة لةوةى تووشى بةآل ببيَت ،  يَىلةوةى كةثيَى بزانريَت فرِ

الت و لة ئاييدةشدا دةيبةين بةيةكيَك ؤ، ضونبة ئيَمة بةرِاستى دةيطيَرِييةوة ب ؤَ ؤةتيشى بنةخةف
 لةثيَغةمبةرة ثةيامدارةكان 

ُل ِفرعون ليكُوَن َلُهْم َعُدّوًا وَحَزنًا ، إّن ِفرَعوَن وهاماَن وجنوَدُهما كانوا آفَالَتَقَطُه  ]
ان طرتةوة ، تاسةرةجنام ببيَتة دوذمن و خةفةت ئةوسا ئيرت دارودةستةى فريعةون هةَلي[خاطئني

وقالِت . ]يان ، بةرِاستى فريعةون و هامان و سةربازةكانيان طوناهبارو تاوانبارو هةَلةبوون ؤب
 [ َلدًا وُهْم ال َيْشُعُرونوامرَأُت ِفرَعْوَن ُقرَُّت عنٍي لي وَلَك ال َتْقُتُلوُه عسن أْن َيْنَفَعنا أو َنتَِّخَذُه 

 :وتى ك فريعةون موساى ساواى بييى فةرمانى كوشتيى دةركرد،خيَزانةكةى نةيهيَشتكاتيَ
لةئاييدةدا ش ، مةيبوذن ، بةَلبو ؤتؤمييش و ب ؤشحاَلى و ضاورِوونى بؤخ ببيَتةمايةى هيوادارم

مان ، ئةوان لةم تةطبريو رِايةدا بوون بةبىَ ئةوةى ؤيان دةيبةيية كورِى خسوودمان ثيَبطةيةنيَت،
 .تايي فريعةون ؤلةسةردةستى ئةو مياَلةداية ك نت ببةن و بزانهةس

اُد ُأّم موسن فاِرغًا ، إْن كاَدْت َلُتْبدإ ِبِه لوال أْن َرَبْطنا علن َقْلِبها ِلَتكوَن ِمن ؤوأصبَح ف]
هةستى ئةوسا دايبى موسا  [ُجُنٍب وهم ال َيشُعرونْخِتِه ُقصِّيِه َفَبُصَرْت ِبِه َعْن وقالت إلمنني،ؤامل



  

، بةرِاستى خةريك بوو رِازةكة بدركيَيىَ ر كرد لة دلَ و دةروونيداؤشايي يةكى زؤبةبيَتاقةتى و بةب
و كارةكة تيَك بدات ، ئةطةر ئيَمة دَلمان دامةزراو نةكرداية تالةو كةسانة بيَت كة برٍِِوايان بة 

دواى تاويَك لة ، بةشويَييدا ؤبرِ: موساى وت  ثاشان بةخوشبةكةى ،بةَليَيى خوا هةية 
كةى ضاوديَرى ئةوان نةيانزانى كة خوشبة كةناريَبةوة موساى بةباوةشى ئافرةتيَبةوة بييى ،

 .دةكات لة دوورةوة 
ُهْم َلُه ووَحرَّْمنا عليه امَلراِضَع ِمْن َقْبُل فقالت هل َأُدلُُّكْم علن أْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه لكم ]

ةتى شريدةرة لةومان حةرام كرد ، خوشبةكةى بةمةى زانى ، ئيَمة ثيَشرت هةرضى ئافر[ناِصحون
زو ؤبةخيَو ببةن ، دَلس ؤئايا ناونيشانى ماَليَبتان ثىَ بَليَم كة ئةو مياَلةتان ب:هاتة ثيَشةوةو وتى 

 .ى ؤميهرةبانيش بن ب
 حقُّ ولِكنَّ َأْكَثَر ُهْم ال ْعَد اهلِلوَفَرَدْدناُه إا ُأْمِه كي َتَقرًَّ َعْيُنها وال َتْحَزَن و ِلَتْعَلَم أنَّ ]
الى دايبى تا دَليياو دَلئارام بيَت و ضاوى ؤبةو شيَوةية طيَرِامانةوة ب(:القص [)َيْعَلُمون

بةبييييى ئاسوودة بيَت و ئيرت خةفةت نةخوات و الى رِوون بيَت كة بةَليَيى خوا هةمش و رِاستة ، 
 .ياكةن ربةى ئةو خةَلبة نازانن و هةستى ثيَؤبةآلم ز

ماركردووة لة قورئانةدا  ؤموسَلمانانى ت ؤئةمة منوونةيةكى طةشة لةميَيووةوة كةخوا ب:بةَلىَ 
، تا لةرِوانطةى ئةو باسةوة جوانرتو ضاكرت لة بةَليَيى خوا تيَبطةن كة بةَليَيةكانى هةمووى هةةقن  

 .و رِاسنت 
 ةدىتثةميانى شةيتان ناية

ةدى و تةنها خةَلةتاندنةو تهةرطيز ناية تان دةكات كةزدا باسى ثةاانى شةيؤلةقورئانى ثري
 : هيضى تر ، قورئان دةفةرمويَت 

شةيتان بةَليَييان :واتة (: النساء[) َيِعُدُهْم وُيَمّنيِهْم وماَيِعُدُهْم الشيطاُن إال  ُغُرورًا ]-
بةَليَييَبيان ثيَيادات جطة يان ، ديارة كة شةيتانيش هي  ؤدةداتىَ و ئاوات و ئارةزوو دةرِازيَييَتةوة ب

 ..لة فريودان وخةَلةتاندن نةبيَت 
مر إّن اهلَل االوقال الشيطاُن ل ما ُقضَي  ]:شةيتان لةئاخريةتدا بةشويَن كةوتوانى دةَليَت-
كاتيَك هةمووشت تةواو دةبيَت و : واتة (:أبراهيم[) َعْدُتُكْم فأْخَلْفُتكمووْعَد احَلّق ووَعَدُكْم 
 :ى دةَليَت ؤستانى خؤزةخ ، شةيتان بةدؤن دةضية بةهةشت و خراثةكاران دةضية دضاكةكارا



  

رو نارِاستم ثيَدان و بةوةش ؤبةرِاستى خوا بةَليَيى رِاست و دروستى ثيَدابوون و مييش بةَليَيى د
 .سةرطةردامن كردن 

ِفَرًة ِمْنُه وفضاًل واهلُل واِسع الشيطان َيِعُدُكُم الفَقر ويأُمُرُكْم بالفحشاِء ، واهلل َيِعُدُكْم مغ] -
كاتىَ ئيَوة لةمالَ و دارايتان دةبةخشن ، شةيتان بةَليَيى هةذارى و : واتة (: البقرة[)عليم

نةداريتان ثيَدةدات و دةتانرتسيَييَت لةهةذارى و فةرمانتان ثيَدةدات بةطوناهو تاوان و خراثة و 
رى ؤيتان ثيَدةدات لةطةلَ زؤونيَبى تايبةتى خش بوؤنةبةخشني ، خواى طةورةش بةَليَيى ليَخ

 ..زى و بةهرةى فراواندا و ، خوا فراوانطريو زاناية ؤرِ
 طومانى دووِروو كان بةرامبةر بةَلَينى ثةرو ردطار

ريان خستة سةةر  ؤكاتيَك كافرانى قورِةيش و هاوثةاانةكانيان هاتية سةرمةدييةو فشاريَبى ز
سةةر مةدييةة ، ئالةةو    ؤن خوارد و ، هةوَلى هيَرش هيَيانيان بوو بَلياؤشارو، لةثشت ضاَلةكةوة م

ش بةةوو كةوتبوونةةة ثرِوثاطةنةةدةكردن و دلَ  ؤكاتةةةدا ئةوانةةةى دوورِو بةةوون و دَليةةان نةةةخ   
يا أيها الذين امنوا اذُكُروا نعمنة اهلل علنيكم إذ    ] :ساردكردنةوةى خةَلبى ، قورئان دةفةرمويَت 

م رحيًا وجنودًا   َتَروها وكان اهلل مبا تعملنون بصنريًا ، إذ جناُءوُكْم ِمنْن     جاءتُكْم جنود فارسلنا عليه
 هنالنك ْبصاُر وَبَلَغِت الُقلوُب احلناِجَر وتظنُّوَن باهلِل الظنوننا ،  الفوِقُكْم وِمْن أسَفَل ِمنكم وإذ زاَغِت ا

َعنَدنا اهلُل  ووالنذين يف قلنوبهم َمنَرُض ما    ِمنوَن وُزل ِزلوا ِزلزااًل شديدًا ، وإذ يقولًُ املنناِفقون ؤأْبُتلَي امل
ئةى ئةوانةى برِواتان هيَياوة يادى نيجمةتى خوا ببةنةةوة  :واتة  ( حزاباأل)[وَرسوُلُه إال  ُغرورًا 

، كاتيَةك  (مةبةست جةةنطى خةندةقةة كةةخواى طةةورة فريةاى ئيمانةداران كةةوت       )لةسةرتان 
يةكى بةهيَزو سةةربازانيَبمان نةاردة سةةريان كةة     سةربازانى كوفر هاتية سةرتان ، ئيَمةش رِةشةبا
ششتان ، كاتيَبيش دوذميةان لةسةةروخوارتانةوة   ؤنةتاندةبييني ، خواى طةورة بييابوو بةهةولَ و ك

راو ؤهاتية سةرتان كاتيَبيش ضاوةكان ئةبَلةمش بوون ، دَلةكان طةيشتبوونة طةروو ، طومةانى جة  
 (.بةسةركةوتيى برِواداران)رتان دةبرد بةبةَليَيةكانى خواى طةورة ؤج

ر توندو بةهيَز بوون و ؤلةويَدا ئيمانداران تاقى كرانةوةو تووشى تةنطانةو سةختيةكى ز
 . ر سةخت كران ؤتووشى دَلةلةرزةيةكى ز

بةَليَيى خواو : شى طومانى تيابوو دةيانووت ؤكاتيَبيش دوورِووةكان و ئةوانةى دَليان نةخ
 !هيضى تر نةبوو ؟ نةبىَتاندن خةَلة ؤثيَغةمبةرةكةى تةنها ب

. 



  

 بِرواداران و دَلنيايي بةرامبةر بةَلَينى خوا
 :قورئان لة بارةى هةَلويَستى برِوادارة تةواوةكانةوة لةجةنطى خةندةمش دا دةفةرمويَت 

ِمن  اَدُهْم إال  إميانًا وتسليمًا ،َرُسوُلُه ، ومازوهذا ماوعَدنا الل ُه وَرُسوُلُه وَصَدَق اهلُل : حزاب قالوا االمنون ؤوَلّما َرءا امل]
واتة  (-حزابالا[)منني رجال َصَدُقوا ماعاَهدوا اهلَل عليه ، َفِمْنُهْم َمْن قضن َنْحبُه وِمنهم َمْن َينتِظُر وما َبدَُّلوا تبديالؤامل
 ة كةئةوةي ئةمة :كاتيَك برِواداران ئةو هةموو دةستةو تاقمةيان بييى كةهاتبونة سةريان وتيان:

ثيَداوين ، كةئاوا دذايةتى ئاييةكةى دةكريَت و كافران و  يانثيَغةمبةرةكةى بةَليَي خواو
 رِاستيان رِيشةكيَشبردنى ، ديارة كةخواو ثيَغةمبةرةكةى ؤب دوورِووةكان نةخشةوثيالن دةكيَشن

 نةكردن زياد ؤب ترى هيضى نةبيَت ملبةضى و ئةودذايةتية باوةرِ بيَطومان ، ثيَشهاتييدا لة فةرموو
 (...واتة سوورتربوون لةسةرئيمان)

رهةن لةئيمانداران ئةو ثةاانةى داويانة بةخوا ، رِاستيان كرد ، لةسةرى ذيةان  ؤثياوانيَبى ز
مرد لةسةرى ، هةشةيانة  بةجيَطةياندو ثةاانةكةى  ، جاهةيانةيَىنةدا ل واليان و ثابةندبوون ثيَوةى

 .و الرى رِووى تيَيةكردون  رِانؤطنةضاوةرِوانة ، بةهي  شيَوةيةك 
 بةرِاستى ئةم دوو هةَلويَستة بةردةوام دووبارة ئةبيَتةوة ، برِوادارة رِاستةكان دَلييان لةوةى

رى ئيسالم ؤةكيش بةرى خماوةي ؤبةردةوامةوئةطةر ب وناهةمش هةمش نيَوان كةكيَشمةكيَشى
طةورةش دةيةوىَ  ت وخواىقيامةت ئاوانابيَ ذىؤتارِ ئيسالم رىؤئةوة كاتيةو خ بطرييَت،

كة بةَليَيى سةركةوتيى خواو سةرةجناميش تةنها بةدةست خواية ؤبرِواداران كارببةن بةرِاستى ب
 .داونةتىَ 

 ؤرِارِاييداو طومانيان هةيةو طومانيش ب و دوودَلى لة دوورِووةكانيش هةميشة وان
 ى لةؤَلى خؤر ناتوانىَ رِ، طواية ئيسالم بةسةرضووةو جاريَبى تدةوروبةريان دروست دةكةن

 . ذياندا ببيييَتةوة 
 بِروادارو مذد كانى قورئان 

شةران ، ؤ، بةتيَبةدةن بةبرِواداران ، بةئارامطرانزدا ضةندةها ئايةت ميدة ئؤثري قورئانى لة
يان و بةَليَن ؤلةدنياو قيامةتدا ، ديارة ئةمةش بةَليَن وثةاانى خواية ب كةسةركةوتووسةرفرازدةبن

 :قورئان دةفةرمويَت ،اانى خواش بيَطومان ديَتةدى وثة
 (اآلسراء[)الذين يعملون الصاحلات أنَّ لم أجرًا كبريًا مننيؤوُيَبشَُّر املُم ويت هَي أْقإنَّ هذا القرأن يهدإ لل ]-
 ضاكرتين رِيَطةو رِيَباز وبةرنامة ، ميدةيش دةدات ؤبةرِاستى ئةم قورئانة هيدايةت بةخشة ب:واتة 



  

رو بىَ سيوور ؤبةو ئيماندارانةى كة كاروكردةوة ضاكةكان دةكةن ، بيَطومان ثاداشتى ز
 ..ضاوةرِيَيانة 

أال إنَّ أولياء اهلِل ال خوُف عليهم والُهْم َيْخَزنون ، الذيَن امنوا وكانوا َيتَّقون ، ُلْم الُبشرى يف احلياة الدنيا ويف  ]-
ئاطاداربن كةبةرِاستى ضاكان و : واتة(يونس [) وُز العظيمفلك هو الاآلخرة ، التبديَل لكلماِت اهلل ، ذ

ذى ليَثرسييةوة داو ، نةغةم ؤشةويستانى خوا ، نةترس رِوويان تيَدةكات لةسةرةمةرط و رِؤخ
شيةوة ميدةى سةرفرازى و ؤوثةذارةو دَلتةنطى دايان دةطريَت ، بةَلبو فريشتةكان بةرِووخ

بةختةوةرانة ئةو كةسانةن كة باوةرِى بةتني و دامةزراويان هيَياوة شيووديان دةدةنىَ ، ئةو ؤخ
ئةوانة ميدةى كامةرانى و بةختةوةرى لةدنياو لةقيامةتدا ، ؤبةثةروةردطار و ثاريَزكارن ، هةرب

رِانيَبيان بةسةردانايةت ، ئائةوةية سةرفرازى و ؤبيَطومان ئةو بةَليَيانةى خوا هةرديَيةدى و هي  ط
 . ورةو مةزن كامةرانى طة

ُتجاِهدون يف سبيل اهلل ورُسوِلِه وِمنون باهلل ؤياأيها الذين امنوا هل أُدلُُّكْم  علن جتارة ُتنجيكم من عذاب أليم ، ُت ]-
ساِكَن نهار وماللكم إن كنتم تعلمون ، يغفر لكم ُذُنوَبُكْم وُيدِخْلٌكْم جَّناٍت جترإ ِمن حتِتها ا أمواِلكم وأنُفِسُكْم ذاِلكم خرٌيب

واتة  (.-: الصف) [منني ؤَطيَّبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن ذلك الفوز العظيم ، وأخرى حتبونها نصر من اهلل وفتح قريب وبشِر امل
ببةم ،كة لة سزايةكى بة ئيَش ؤئةى ئةوكةسانةى باوةرِتان هيَياوة ،دةستييشانى بازرطانيةكتان ب: 

لة شانتانة ؤانة بةخواو ثيَغةمبةرةكةى ، ئيجا هةولَ و تيَبسةرةتا باوةرِهيَيانت! رِزطارتان ببات ؟
، بيَطومان ئةو (بةطيان فيداكردن)تان ؤسامانتان ، وةبةخشييى خرِىَى خوادا بةبةخشييى مالَ و

 .تان ئةطةر بزانن وتىَ بطةنؤكارةتان ضاكرتو فةرِترة ب
ى بةهةشتةوة كةضةندةها ش دةبيَت و دةتاخناتة باخةكانؤئةوسا خوا لةطوناهو هةَلةكانتان خ

و رِازاوة  شؤوتةةالرى خة   شةك ؤرِووبار بةذيَر درةختةكانيدا تيَدةثةةرِيَت و جاريةة ، هةةروةها ك   
ئائةوةيةةة سةركةوتيوسةةةرفرازى و  بةرِاسةةت باخةةةكانى بةهةشةةتى عةةةدن ،  لةةة وثاكوخةةاويَن

بةخشةييى  دةستبةوتى طةورةو بىَسيوور ،  جاشتيَبى تريش هةية كةحةزى ليَدةكةةن ، ئةةويش   
                                                        . ، ئةو ميدةية بدة بةبرِواداران ( فةحتي وآلتان و دآلن)  سةركةوتية لةاليةن خواوةو فةحتة

 

 نةو ى ئيسرائيل لةِرابردوودا ؤهاتنةدى مذد كان ب
اداران ، ئةوةتةة قورئةان   بةرِو  ؤبة  نبووهةة لةهةموو سةردةميَبدا  نئةو ميدانةى بامسان كرد

 ،يةة دى موسا دةكات ، كةميدة دةدات بة برِواداران و ئةو ميدانةش ديَ باسى سةردةمى حةزرةتي
 .برِواداران ودَلييابن لة هاتيةدى ئةو بةَليَيانة  ؤئةوةى وانة و ثةند بيَت ب ؤئةمةش ب



  

ُبُيوتًا و اجَعُلوا بُيوَتُكْم ِقْبَلًة وأقيُموا  ما مبصَرءا ِلَقوِمُكووأوحينا إا موسن وأخيه أْن َتَب ] قورئان دةفةرمويَت
 (يونس[) مننيؤوَبِشِر املالصالَة 

وبراكةى تالةميسردا ضةند (سةالمى خواى ليَبيَت)موسا  ؤئيَمة وةحيمان نارد ب: واتة 
: نذووريَك ئامادةببةن و ئةو ذوورانةش ببةنة شويَيى خواثةرستى و رِووى تيَببةن و ثيَمان وت

 . نويَيةكانتان بةضاكى ئةجنام بدةن ، ميدةش بدة بةئيمانداران 
قال موسن لقومه أستعينوا باهلِل واصِبروا إنَّ االرَض لل ِه ُيوِرُثها َمْن يشاُء ِمْن ِعباده  ]:  هةروةها دةفةرمويَت

ُكم وَيْسَتْخِلَفُكْم يف وال عسن ربُُّكْم أْن ُيهِلَك َعُدِذينا ِمن قبِل أْن تأَتِينا وِمن بعِد ما جئتنا، قأو: والعاِقبة للمتقني ، فالوا 
 (-اآلعراف [) رِض َفَيْنُظَر كيف َتْعَمُلونالا

مةكى و ثشتيوانى ؤداواى ك: حةزرةتى موسا سةالمى خواى ليَبيَت بة طةلةكةى وت :واتة 
هةركةس كة بيةويَت  بةرِاستى زةوى موَلبى خوايةو دةيسثيَريَت بة لةخوا ببةن و ئارامبطرن ،

بيَيتة ناومان و  ؤثيَش ئةوةى ت: طةلةكةش وتيان  ،ثاريَزكارانة  ؤلة بةندةكان ، سةرةجناميش هةرب
ئوميَد واية : خى ئيَمة خراثةو ئازاردراوين ، موسا وتى ؤدواى ئةوةش كة هاتوويت بارود

ا ، ئةوسا سةيرتان دةكات ثةروةردطارتان دوذميةكانتان لةناوببات و بتانباتة جيَيشني لة زةويد
 .ن كاردةكةن ؤكة ئيَوة ض

هيَيانةدى و فريعةون و دار دةستةكةى  ؤسةرةجنام خواى طةورة ميدةكان و بةَليَيةكانى ب
رض و مغاِربها اليت ألاوأورثنا القوَم الذين كانوا ُيْسَتْضَعفون مشاِرق  ]تةفروتووناكرد ، قورئان دةفةرمويَت 

َدمْرنا ماكان يْصَنُع ِفْرَعْوُن وَقْوُمُه وماكانوا وَكِلَمُت َربََّك احُلْسنن علن بين إسرائيل ِبما َصَبُروا ،  باركنا فيها ، وَتمَّْت
 ( االعراف[) َيْعِرشون

رئاواى ؤرهةآلت و خؤطةلةى الواز دةكران و دةضةوسيَيرانةوة لةهةموو خئةو ئةوسا:واتة
يَيى رِاست و بةَلو، (وارَ)ذاندبوو كردة جيَيشني و ئةو وآلتةى كة فةرِو بةرةكتمان بةسةردا رِ

ئةوةى كة ئاراميان  ىؤنةوةى ئيسرائيل بةهؤهاتةدى ب (خ.د)ئةى حممد  جوانى ثةروةردطارت
، هةرضيش (ش ئارامبطرن هةمان سةرةجناميان دةبيَت ؤكةواتة ئةطةر ئوممةتى ت)لةسةرطرت ،

، ى كة دةيانبردنةو تةالرسازياشك ؤفريعةون و قةومةكةى دروستيان دةكردو ئةو ك
 .هةرهةموواان كاول و ويَران كرد 

 



  

 ضةند منوونةيةك لةسةر بةَلَين و ثةميانى قورئانى 
ر بةَليَن وثةاان هاتووة ،كةهاتوونةدى يان لة داهاتوودا ديَيةدى ؤلة قورئاندا ذمارةيةكى ز

 :منوونة  ؤب
بريوباوةرِةو باسى تاك وتةنهايي خوا مةكية و باسى سةرةكى  (نعاماأل)سوورةتى /يةكةم 

دةكات و وةآلمى ثرِوثاطةندة و شوبهةكانى كافران دةداتةوة و رِيَيمايي برِواداران دةكات لةو 
  ..كيَشمةكيَشةى دةيبةن لةطةلَ ناهةقدا

لة كاتيَبى ناسبدا هاتة خوارةوة ،  لةكاتيَبةدا كةبانطةةوازى ئيسةالمى    (االنجام)سورةتى 
ناغيا تيَدةثةرِى ، كة ئةوةش ساَلةكانى دةنطةدابرِان بةوو كةموسةَلمانان لةةناو     ؤشرتين قؤبةناخ

شتييان لةطةةلَ  ؤكرِين وفر،يان ويَدا كةنارطري كرابوون و دةنطيان دابرِيبوو ل(تاَليببي ئة)َلى ؤد
ئةةبو  ) نةدةكردن و ئابَلووقةيان خستبووة سةريان ، ثاش ئةوةش ساَلى خةم وخةفةت هات كةة 

ر ؤو ز(طنائف )هةةر لةوماوةيةةدا حةةزرةت رِووى كةردة     ،وةفاتيةان كرد (خةاتوو خدجيةة  )و (تاَليب 
بةثيَغةمبةةر كةرا   ( ئيسةراوميجراج )بةخراثى مامةَلةيان كردو بةردبارانيان كرد ، ئيجةا ئةةوةبوو   

 .ثيَغةمبةرةكةى فةراهةم هيَيا  ؤيةك كةخوا بوةك دَليةوايي و دَلدامةزراو(خ.د)
دَليةوايي برِوادارانى دةكةردو بةةَليَيى ئةةدانىَ كةة كةافران تيَةك       خةدا قورئان ؤلةو بارود

 …يان دادةبةزىَ لةخواوة ؤزى بؤدةشبيَن وسةركةوتن و ثري
وماتأتيهم ِمن أينٍة ِمنْن أيناِت ربَِّهنْم إال  كنانوا عنهنا        ]:  ئةوةتا لةسةرةتاى سوورةتةكةوة دةفةرمويَت

بيَبةاوةرِان  :واتةة   ( االنعنام  ) [ ماكانوا ِبِه يسنتهِزءون  اءُهْم ، فَسْوَف يأتيِهْم أنبُمْعِرضني ، فقد َكذَُّبوا باحَلقَّ ل ما جاَء
نايةةت ثشةتى تيَيةكةةن و رِووى ليَوةرنةةطيَرِن ،      ؤهي  بةَلطةوموعجيزةيةكى ثةروةردطاريان ب

لةة  هةات كةة قورئانةة برِوايةان ثيَيةةكرد ، جا      ؤبيَطومان ئةوانة كاتيَك ئةو هةمش و رِاستيةيان بة 
  .ئةوةى كة ئةوان طاَلتةيان ثيَدةكرد يان ديَت و ثيَيان دةطات هةواَلىؤئاييدةدا ب

ئةمة هةرِةشةيةكى ئاشبراى خواية كةليَيان دةكات و ثةاانيان بةة لةناوضةوون دةداتةىَ ،    
يان كة لة ئةجنامى خراثيانةوة خوا رِيسواى دنياو قيامةةتى كةردن ،   ؤهةروةك طةلةكانى ثيَش خ

ّننا  هلكنا ِمن قبلهم ِمن َقْرٍن َمك أَلْم َيَرْوا كم أ ]تان ببةن و ثةندى ليَوةرطرنؤى طةالنى ثيَش خدةى سةير
حتِتهُم فأهلكنناُهْم ِبنُذُنوِبِهْم وأنشنأنا     نهاَر جترإ ِمنألرض ماَلْم ُنَمك ْن َلُكْم وأرَسلنا السماَء عليهم ِمْدرارًا وجعلنا األُهْم يف ا

  نعامألا [ أخرين ِمْن َبْعِدِهْم َقْرنًا



  

ئايا نةيانبيييوة و نةيانزانيوة ضةندةها نةوةمان ثيَش ئةمان لةناو بردووة كةثايةدارمان : واتة 
 ؤرمةان بةةدةوام بة   ؤكردبوون لةزةويداو بةشيَوةيةك ئيَوةمان ئاوا ثايةدار نةةكردووةو بةارانى ز  

رِةخساندبوون  ؤو شارةكانياندا بطةو رِووباريشمان لة ناو طيََلطة و باخ ؤدةباراندن ،ضةندةها ج
ى الدان و طوناهو تاوانيانةوة ؤشك و تةالرياندا ، بةآلم بةهؤخورِةمى دةكرد بةنيَو درةخت و ك

 ..لةناومان بردن و نةوةى ترمان لة دواى ئةوان هيَياية كايةوة 
أوَن عننه ، وإن  وهنم َيْنَهنوَن عننه وَيْنن     ]دا دةفةةرمويَت ئايةتى (االنجام)هةرلةسوورةتى  /دووةم 

شةيانى ََ  ؤقورئان بطريَةت و خ  ؤكافران نايةَلن كةس طوىَ ب: واتة  [ ُيْهِلُكون إال أْنُفَسُهْم وماَيْشُعرون
  .يان كةس لةناونابةن و هةستيشى ثيَياكةنؤدووردةخةنةوة ، جابةو كارةيان جطة خودى خ

لةقورئان دووردةكةونةوة ،  يانة كةؤئةوانة دوو تاوانيان هةية ، يةكةم بةرامبةر نةفسى خ
ئةمةش بةو مةبةستةى كة سةركةون بةسةر .. دووةميش تاوانى دوورخستيةوةى خةَلبة 
 ..يان لةناو دةضن ، هةرضةند هةستيشى ثيَياكةن ؤئيسالمدا ، بةاَلم بيَطومانةو ثةاانى خواية خ

ليكم عذابا من فوقكم أو منن  قل هو القادر علن أن يبعث  ع) يشدا دةفةرمويَت( )و()لة ئايةتى   
حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وُ يذيق بعضكم بأس بعض ، أنظر كيف ُنصرف االيات لعلهم يفقهون ، وكذب بنه قومنك   

ثيَيان بَلىَ هةر ئةو زاتة بة توانايةة  : واتة  (وهو احلق ، قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 
بييَريَت يان لةذّير ثّيتانةوة ياخود بتانباتةة دةسةتة    ؤرووتانةوة بدةتوانيَت سزاى سةختتان لة سة

دةستةو ثارضة ثارضة وتاالوى توندو تييى هةنديَبتان ببات بةة طةةرووى هةنةديَبى ترتانةدا ،     
ئةوةى ئةوان تيَبطةن لةطةةلَ   ؤدةهيَيييةوة بؤريان بؤراوجؤن ضةندةها بةَلطةى جؤتةماشا ببة ض

زانى لةكاتيَبدا هةر ئةوةية هةمش و رِاستى ، ؤم بةرنامةوقورئانةيان بةدرئة ؤئةوةشدا طةلةكةى ت
ثيَيان بَلىَ ئةوة ئيرت من دةسةاَلتى رِزطاركردنى ئيَوةم نية ،وةمن ثشتيوانى ئيَوة نةيم ئةطةةر خةوا    

هةموو هةواَليك كة لة قورئاندا هاتووة كةات و شةويَيى بةةديهاتيى    ؤبةاَليةكتان بةسةر بهيَييَت ب
..ةية ، لةئاييدةشدا دةيزانن ى هؤخ

مةبةست لة هةواَلةكانى قورئان ليَرةدا سةركةوتيى ئيسالمة بةسةر كوفردا كةئةمةش لةة  
  ؤبة  هةروةها قورئان لةة االنجةام ئايةةتى    .. جةنطى بةدردا هاتةدى ثاش ضةند ساَليَك 

كم منا يشناء كمنا أنشنأكم منن ذرينة قنوم        وربك الغنن ذو الرمحة ان يشأ ُيذهبكم ويستخلف من بعد ]:دةفةرمويَت 
آخرين ، امنا توعدون آلت وما انتم مبعجزين ، قل ياقومي اعملوا علن مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ، ًمن تكنوُن لنه   

ر دةوَلةمةندو بيَييةازة ، هةةروةها خةاوةنى    ؤز ؤثةروةردطارى ت:واتة  [عاقبة الدار انه اليفلح الظاملون 



  

ئةطةر بيةويَت ئيَوة لةناودةبات و هةركةسيَبى بويَت دةيباتة جيَطةرى ئيَةوة    ية ،زو ميهرةبانؤس
ن ئيَةةوةى لةنةةةوةى كةسةةانيَبى تةةر هيَياوةتةكايةةةوة ، بةرِاسةةتى ئةةةو بةَليَيانةةةى ؤهةةةروةك ضةة

كةدةتانةةدريَتىَ بةرِيَوةيةةةوبيَطومان هةةةرديَت و ئيَوةنةةاتوانن دةسةةتة وسةةامنان ببةةةن ورِيَبطةةرن   
 ..لةهاتيةدى 

دةكريَت ئةجنامى بدةن لةسةر شيَوازى  ؤزم ضيتان بؤثيَيان بَلىَ ئةى طةل و ه (خ.د)ئةى حممد        
م ضونبة لة ئاييدةدا دةزانن كةسةةرةجنامى  ؤتان ئةوة بةرِاستى مييش بةردةوامم لةسةر كارى خؤخ

 ..كىَ دةبيَت ، دَليياش بن كة ستةمباران سةرفراز نابن ؤماَلى قيامةت ب
كةس بة كةلوثةليَبى كةمى جةنطةةوة بةسةةر هةةزار جةةنطاوةرى      ةَلىَ سةركةوتيى ب        

تيَروتةسةَ ثرِتفاقدا لةجةنطى بةدردا بةرِاستى بةَلطةية لةسةر رِاستى ثةاانةكانى قورئةان بةتايبةةت   
 ؤئةطةر سةيرى سوورةتى االنفال ببةين كةباسى دةستى قةةدةرو يارمةةتى ثةةروةردطار دةكةات بة     

 .اداران برِو
أكفاركم خري من أولئكم أم لكم براءة فن  ]: قورئان لة سورةتى القمردا هةر لة مةكبة دةفةرمويَت         

ئايةا  : واتةة   [الزبر ، أم يقولون حنن مجيع منتصر سُيهزم اجلمع ويولون الُدبر بنل السناعة موعنُدهم والسناعة أدهنن وأمنر       
يان كة لة ناومان بردون؟؟ يان ثةاانتان دراوةتىَ لةثةرِاوة ؤكافرانى ئيَوة ضاكرتن لة ئةوانةى ثيَش خ

ين و ؤئامسانيةكانةةدا كةةة تووشةةى لةةةناوبردنو تياضةةوون نايةةةن ؟؟يةةان دةَلةةيَن ئيَمةةة هةةةموومان كةة 
مةَليان شبست دةهيَةين وهةَلةديَن ،   ؤسةركةوتووين و ناشبيَني ، لةئاييدةيةكى نزيبدا لةشبرو ك

كةاتىَ ئةةم ئايةتةة    .. ر سةخترتو تةاَلرتة  ؤذيَبى زؤرسييةوةيانة، كة رِجطة لةوةش قيامةت كاتى ليَث
ئةةى ثيَغةمبةةرى خةوا ض    : وتةى   (خ.د)كردلةة حةةزرةت    هاتةخوارةوة حةزرةتى عومةر ثرسيارى

 مةَليَك شبست دةخوات ؟؟ؤك
هزم اجلمع سي]  ئةم ئايةتةى دةخويَيد(خ.د)كةلةشةرِى بةدردا حةزرةمت بييى :جا عومةر دةَليَت         

 ..ئيجا تةئويل و ماناى ئايةتةكة تيَطةيشتم ، كةخوا لة بةدردا هيَيايةدى  [ ويولون الدبر
دةيزانى كةئةوة ثةاانى خواية ، ضونبة لة سورةتى ئةنفاليشدا هاتووة كةةخوا  (خ.د)ثيَغةمبةر         

ى شةةرِةكةدا دوعةاى   يةة لةسةةرةتا  ؤثةاانى كاروانةكة يان سةركةوتن بةسةر كافراناى دابوويةة ب 
د عَبُت اللهم أجنز لي ماوعدتنن ، اللهم آتين ماوعدتين ، اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل االسالم ال ]: كردو فةرمووى

مةَلةة لةة   ؤم بهيَيةةرة دى ، خوايةة ئةطةةر ئةةم ك    ؤخواية ئةوةى بةَليَيت ثيَداوم ب: واتة  [يف االرض 
 ..ناثةرسرتيَيت  ئةهلى ئيسالم لةناوبضن لةسةر زةوى



  

ئةى ثيَغةمبةرى خوا، ئةو ثارِانةوةيةت بةسة ، خواى :ئةوةندة ثارِايةوة ئةبوبةكر ثيَى فةرموو         
 ..دةباتة سةر  ؤييت بؤطةورة ثةاانى خ

بطةرن ضةونبة    م دا قورئان رِيَيمايى حةةزرةت وهةاوةاَلنى دةكةات كةةئارام    ؤلةسورةتى رِ/ سيَيةم 
فاصنرب ان وعند اهلل حنق وال    ]  و ، باكةافران بيَئةارام ودَلسةارديان نةةكات     ا ديَتةدىبةرِاستى ثةاانى خو

 ..  الروم  [يستخفنك الذين اليوقنون 
فهنل ينتظنرون اال    ] يشدا هةر لةمةكبة خواى طةورة بة كافرانى فةرموو(يونس)سورةتى لة  /ضوارةم 

 [منني ؤمن املنتظرين ، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كنذلك ننجني املن   مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا اني معكم 
ئةو بيَباوةِرانةة ضةاوةِريَى ضةى دةكةةن ؟؟ مةطةرهةةر ضةاوةِريَى ئةةوة ناكةةن كةة          : واتة /ينونس 

جا ئيَوة ضةاوةرِيَ  : بةسةر ئةوانةى ثيَشياندا هيَيامان ؟؟بَلىَ  ذطاريَبيان بةسةر بهيَيني وةك ئةوةىؤرِ
رِاسةةتى ميةةيش لةطةةةلَ ئيَةةوةدا لةضةةاوةرِوانامن ، لةةةوةودوا كاتيَةةك كافرامنةةان لةةةناوبرد ، بةةن ، بة

مانى دةزانني ؤثيَغةمبةرامنان و ئةوانةى باوةرِيان هيَياوة رِزطار دةكةين ، هةر بةو شيَوةية بة ئةركى خ
 ..كة ئيمانداران رِزطار ببةين 

 ؤر شةوقى هةةبوو بة  ؤز(جوحفة ) يةو طةيشتة مةدي ؤضى كرد بؤك (خ.د)كاتيَك حةزرةت / ثيَيجةم 
: واتةة  /القصن   [ان الذى فرض علينك القنرآن لنراُدك اا معناد      ] هاتة خوارةوة ؤمةكبة ، ئةم ئايةتةى ب

 ؤفةةرز كةردووة، سةةرةجنام دةتطيَرِيَتةةوة بة      ؤبةرِاستى ئةو خوايةى كة طةياندنى قورئانى لةسةر ت
يى طةرِايةوة مةكبة هاتة دي و بة سةربةرزى و سةركةوتوو ساَليَك ؤئةم وةعدةش ثاش ن ،مةكبة 

 .و فةحتى كرد 
ى دةكةات كةة بةرِواداران دةكاتةة     ؤلة سورةتى نوريش دا ثةروةردطارباسةى وةعةدى خة   / شةشةم

وعد اهلل الذين آمنوا مننكم   ] ياندا بهيَيية دىؤجيَيشني و ثايةداريان دةكات ، ئةطةر ضةند مةرجيَك لة خ
ات ليستخلفنهم فن االرض كما استخلف الذين من قبلهم ولُيَمكنن لم ديَنُهم الذى ارتضن لنم ولُيَبندلنهم منن    وعملوا الصاحل

بعد خوفهم أمنا يعبدوننن اليشركون بي شيئا ، وَمن كفَر بعد ذلك فأولئنك هنم الفاسنقون ، وأقيمنوا الصنالة و آتنوا الزكناة        
   -الننور   [الذين كفروا ُمعجزين يف االرض ومأواهم النار ولبئس املصنري   وأطيعوا اهلل والرسول لعلكم ُترمحون ، الحتسنب

خوا بةَليَيى داوة بةوانةةى برِوايةان هيَيةاوة لةةئيَوةو كةاروكردةوة ضةاكةكانيان ئةجنامةداوة        : واتة 
ن ئيمانةدارانى  ؤبةرِاستى لة ئاييدةيةكى نزيبدا جيَيشني و ثايةداريان دةكات لة والتدا هةةروةك ضة  

يةة ، هةةروةها   ى ثيَةى رِاز ؤدةضةسثيَييَت كة خةوا خة   ؤثيَش ئةمانى جيَيشني كردووةو ئةو ئاييةيان ب
رِيَت بة ئارامى و هيَميى ، ئةو كاتة ئةيرت بةتةةواوى هةةرمن دةثةرسةنت و هةةرطيز      ؤدةط ؤترسيان ب



  

يَةت ، ئةا ئةوانةة    برِيار نادةن ، ئةوسا ئةوةى دواى ئةو ثايةدارىيةة بيَبةاوةرِ ب   ؤهاوةلَ و هاوبةشم ب
تاوانبارو لة سةيوور دةرضةوون ، ئةةى بةرِواداران نويَةيةكانتان بةضةاكى ئةةجنام بةدةن و زةكةاتى          

 .ةربن بةَلبو رِةمحتان ثيَببريَت ماَلةكانتان دةركةن و فةرمانبةردارى ثيَغةمب
يَت ، ئةوانةة  َلةى خوا لةسةر زةوى رِزطاريان دةبؤوامةزانن ئةوانةى بيَباوةرِ بوون لةدةست ت      

 .زةخة ، ئاى ض سةرةجناميَبى خراثة ؤلة قيامةتيشدا شويَييان ئاطرى د
ان الذين كفروا ُينفقنون   ]قورئان باسى كيَشمةكيَشى نيَوان هةمش و ناهةمش دةكات و دةفةرموىَ/حةوتةم 

  االنفنال   [كفروا اا جهنم ُيحشرون أموالم لًيُصدوا عن سبيل اهلل ، فسُينفُقنها ُثم تكوُن عليهم حسرة ثم ُيغلبون ، والذين 
ئةةوةى رِيَبطةرن لةة     ؤيةان بةةخت دةكةةن بة    ؤبيَطومان ئةوانةى بيَبةاوةرِن مةالَ و سةامانى خ   :واتة 
دةبيَتة داخ و حةسرةت دةكةن و سامانيان لةئاييدةشدا بةختوونوةى بةرنامةى خوا ، جا مالَ وباَلوب

          .زةخ رِاثيَ  دةكريَن ؤد ؤوانةى كة بيَباوةرِن بيان و لةدوايشدا شبست ديَين ، بيَطومان ئةؤب
 

 بةَلطةكانى ثَيغةمبةرايةتى
داهاتوودا  داوة ، يان لةئةوشتانةى كة رِوويان ؤداويةتى ب(خ.د)ئةو هةواَلانةى ثيَغةمبةر

، ضونبة ئةوشتانة (خ.د)رِوودةدةن ، بةَلطةى ئاشبراو ديارن لةسةر ثيَغةمبةرايةتى حةزرةت 
 .كةخوا بةوةحى ئاطادارى دةكات  يَكاتوانىَ ثةى ثيَبةريَت مةطةر ثيَغةمبةركةس ن

مى غةيبة ئةطةر بيةوىَ ثيَغةمبةرةكةى ينهيَيى و خواش كةعالريَبن لةغةيب وؤئةوشتانة ج
ية مايةى دَلدامةزراوى و بدى دة ئةويش كاتىَ بةبرِواداران دةَليَت و ديَية ،ََ ئاطادار دةكات و

 . يةقييى زياتر
 [إرتضن من رسول منإالُر علن غيبه أحدًا،هعاُ  الغيب فالُيْظ :]لةم بارةيةوة دةفةرمويَت طةورة خواى

خواوةند زاناى نهيَيى و شاراوةكانة ، كةسيش لةنهيَيى و شاراوةكانى ئاطادار : واتة (:اجلن)
هةروةها ... بزانيَت ى رِازى بيَت بةوةى هةندىَ نهيَيى ؤثيَغةمبةريَك خوا خ ؤناكات ، مةطةر ب

النجم [) ْحُي يوحنوى ، وماَيْنِطقًُ عن الوى ، إْن هو إال ووالنَّجِم إذا هوى ، ماضلَّ صاحُبُكْم وما َغ :] دةفةرمويَت
ئيَوة  يَىى دةترازيَت ، هاوةلَ و هاورِؤئةستيَرة كاتيَك ئاوادةبيَت و لةشويَيى خ سويَيد بة: واتة (

طةى رِاست و رِةوان نةترازاوة ، قسةو طوفتارى رِيَ نةبووة ، لة شيَواوليَرطومرِاو سة(خ.د)حممد
  .رِاى دةطةيةنيَت تةنها نيطاو وةحى خوايية ةى كةونية ، ئة سةوةهةوةئارةزووبازى و هةواو لة

 



  

 دى داونى و هاتوونةتة خ.دلةوهةواآلنةى كةثَيغةمبةر 
 :ِرةيش ضوونى سةرانى قوابةتي(خ.د)هةواَلدانى حةزرةت / يةكةم

 ؤهةاوةآلنى رِيَبخسةت بة   (خ.د)لةثيَش ئةوةدا كةجةنطى بةدر دةست ثيَببات ، حةةزرةت 
 نةىَ و جةنطةكةو ِريَيمايي كةردن ، ئيجةا مةيدةى تياضةوون و كةوذرانى سةةرانى قوِرةيشةى دا       

بةةو   ،ئةمة شويَيى فآلنة كةسة ليَرةدا دةكوذرىَ و ئةةوةش شةويَيى فآلنةة كةسةةو    : فةرمووى 
نى فةةرموو بةوو ئةاوا دةرضةوو ، هةريةكةة      ؤضة (خ.د)بةةخوا حةةزرةت   : دةَلىَ رة ، ئةنةس ؤج

ئامةاذةى بةشةويَيةكانيان كردبةوو لةوشةويَيةدا مةردن بةةبَى ئةةوةى        (خ.د)لةوانةى كةثيَغةمبةر 
: أخرج أبنو يعلنن يف مسننده فقنال     ):  ئةمةش ئيمامى مسلم رِيوايةتى كردووة..ى برتازيَن يَزقاَليَك لؤت

فواهلل منا  (هذا مصرع فالن)رض فقال األملا ورد بدرًا أومأ بيده اا  (خ.د)نا محاد عن ثابت عن أنس أن النيب حدثنا هدية ث
 دا(كتةاب املياقةب  )و بوخةارى لةة    دا(كتناب اجلهناد والسنري    ) هموسليم ل (صحيح () مصرعهما  أحد منهم عن 

كةوذرانى طةةورةو سةةرانى     بةة  هةواَلدانة: ئةم هةواَلة دووبةشة ، يةكةم  ،رِيوايةتيان كردووة
زنةىَ ،  ةئةمةش ديةارة خةوا هةةواَلى داوةتةَى ئةةطييا كةَى وادةى مردنةى كةىَ د         قورِةيش ، كة
هةواَلدانةة بةشةويَيى  كةوذرانى ئةوكةسةانة كةةديارة ئةمةةش هةةر غةيبةةو خةوا          : دووةميش 

نفس بأّإ أرض متوت إنَّ  وما تدرإ :] هةروةك قورئان دةفةرمويَت ،ثيَغةمبةرةكةى ََ ئاطادار كردووة 
 (33:لوقمان [)اهلل عليم خبري 
هةروةك )تايي بةذيانى ديَت ، ؤض خاكيَك دةمريَت و ك هي  كةس نازانيَت لةسةر:واتة

 .هةموو شتيَك زاناو ئاطادارة  ، بةرِاستى خوا بة(نيةتيةكةشى شاراوةيةؤن كاتى مردن و ضؤض
 (:ئومةيةى كوِرى خةَلةف)بةكوذرانى (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت / دووةم 
بوو،ئةطةر ئومةية بضوايةتة مةديية  خةَلةف كورِى ئومةيةى هاوةَلىموعاز  كورِى سةعدى

مةكبة الى ئومةية دادةبةزى ،  ؤالى سةعد دادةبةزى و بةهةمان شيَوةش ئةطةر سةعد بهاتاية ب
رة كردن و عوم ؤمةكبة ب ؤمةديية سةعد هات ب ؤب جاكاتىَ موسَلمانان هيجرةتيان كرد

دا ؤنيوةرِ َلة دةمةوىَ تةوافى كةعبة ببةم ، ئةويش لةنزيكؤكةى ض بزانة: بةئومةيةى وت 
ئةبو صفوان ئةوة كىَ ية لةطةَلتا؟  : ثيَيان و وتى  تتةواف ، لةرِيَطا ئةبو جةهل طةيش ؤبردى ب

ةكبة دةبييم بةدَلييايي تةواف دةكةى لةم: ئةبو جهل وتى .. ئةوة سةعدة : ئةويش وتى 
َةن،  يانبدةن و سةر يانداوةو دةتانةوىَ يارمةت لةكاتيَبدا لةئاين وةرِطةرِاوةكانتان داَلدة

كةسوكارت ،  نةبوويتاية بة سةالمةتى نةدةطةرِايتةوة ناو دا(ئةبى صفوان)بةخوا ئةطةر لةطةلَ 



  

طرنطرت دةست  رؤبةخوا ئةطةر رِيَم ََ بطرى ليَرة ، لةشويَييَبى ز: دةنطى بةرز وتى  سةعد بة
دةنط بةرزمةكةرةوة ئةى سةعد : وت  يَىئومةية ث مةدييةت ََ دةطرم يَىدةهيَيمة رِيَت ورِ

 .َلةية ؤد ئةم دا طةورةى ئةهلى(احلبم ىأب)بةسةر 
بووة كة (خ.د)ئومةية واز لةوةبيَية بةخوا من بةرِاستى طويَم لةثيَغةمبةرى خوا : سةعد وتى

 .نازامن : لةمةكبة دةمبوذىَ ؟ سةعد وتى :تبوذىَ ،ئومةية وتىدةئةو (قاتلكه إن) دةيفةرموو
دا ، ئةم هةوَالة هاتة يضؤشةرِى بةدردا لةساَلى دووى ك ثاش نزيبةى دوو ساَليَك لة (خبارإ)

رى ؤى لةمةكبة سزاى زؤدى ، لةكاتى جةنطةكةدا بيالل ضاوى بةئومةية كةوت كةكاتى خ
ة ، ئةوة ئومةيةى كورِى خةلةف، كوفرة ةوة سةرىدابوو ، هاوارى كرد ئةى ئةنصارى خوا ئ

هيَرشيان كردة سةر ئومةية و كورِةكةى و  يان ََ بوو ،يَطو(ئةنصارةكان)هةرئةوةندة 
 .. (هشامبن الالسرية النبويه ) هةردوكيانيان كوشت

 (ئوبةى كوِرى خةَلةف)بةكوشتنى (خ.د)هةواَلدانى ثَيغةمبةر /سَى يةم 
، (خ.د)ةيةكيَبة لةسةرانى قةورِةيش و دذايةةتى حةةزرةتى دةكةرد     ئوبةى كورِى خةَلةف ك

أنا ) :ئةم هةواَلةى بيستةوة فةرمووى (خ.د)دةكوذيَت ، كاتيَك حةزرةت (حممد)سويَيددةخوات كة 
لةمةكبةة   هةةركاتىَ  ئوبةةى ..(نوالنذهب  احلاكم صححه/حسن احلديث)إن شاء اهلل من دةيبوذم(أقتله إن شاء اهلل

ذيَةك ئةاليبى   ؤئةى حممد من ئةسثيَبم هةية هةةموو رِ : ى دةووت يَث (خ.د)تاية بةحةزرةت بطةيش
 ..اهلل شاءإن  دةكوذم ؤمن ت: دةفةرموو  يَىث(خ.د)ى ثىَ دةكوذم ، حةزرةتيش ؤى ئةدةمىَ و تتزةرِا

لةجةنطى ئوحودا ئوبةى درعى لةبةردا بوو ، بةسوارى ئةسثةكةيةوة هةاوارى كةرد ، كةوا    
وتيةان   هاوةآلن ..(خ.د)هيَيا بةرةو الى ثيَغةمبةر  ىهيَرش ئيجا، ئةطةر نةيبوذم تحممد خوا مببوذيَ

وة ؤنزيةك بة   يَةى ل بهيَين ، كةة يَةرى ليَبطرين ؟ فةرمووى وازى ليةكيَبمان ب با ثيَغةمبةرى خوا: 
هاوةَليَك وةرطةرت و رِووبةةرِوووى وةسةتاو ، لةةنيَو دةفةةى شةانى و        رِميَبى لة(خ.د)ثيَغةمبةر 

ى و لةسةةر ئةسةثةكة   ؤريبةندةكةيةوة كونيَبى بةدى كرد رِمةكةى تيَطرت ، ضةقية شويَيى خزجن
َلةكةدا طةوزاندى ، برييةكة طةورةنةبوو ، تةنها ملى رِووشاندبوو ، ؤخلةهةَلى داية خوارةوة و 

مد حم قت ضووة لةةوةَلآلهى زةن: وةَلآلهى حممد كوشتمى ، ثيَيان وت : رى تيَزا، وتى ؤخويَيى ز
من دةتبوذم ، وةَلآلهةى ئةطةةر   : ى وتووم يَيدا لةمةكبة ثؤلةكاتى خ: وتى  ،، برييةكةت وانية 

 .رد ملة كاتى طةرِانةوةدا بةرةو مةكبة لةرِيَطا  ئوبةى ،تفى ََ ببردماية دةيبوشتم



  

 سةويَيد بيَةت  : رِاندو دةيووت ؤدةيب ئوبةى وةكو طا: دةَليَت  لةرِيوايةتيَبى تردا هاتووة كة
طةوآلوى   ل... )ةوة بواية دةمةردن  (ذى اجملاز) ئةو ئازارةى بةميةوةية ئةطةر بةهةموو خةَلبى

 .(رؤسةرم
ــدانى /ضــوارةم ــة(خ.د)حــةزرةت هةواَل ــة  ك ــوِرةيش دواى نــةنةى ئ ــة حق ــ ش ناهَينن ــةر زاب هَي  س
ََاانان  مة هيَرش زاب دا فةرمووى ئيرت ئيَحلةجةنطى ئة(خ.د)دةطيَرِيَتةوة كة حةزرةت بوخارى :موسـ

ئةم هةواَلةش كةغةيبةو خةواى   (..يغزونننا  وهم والنغز) و ئةوان ناتوانن بيَية سةر ئيَمة ياندةبةيية سةر
ئةةم  : دةفةةرموىَ  (حجنر ابةن  ) دةرضةوو ، ش َ َ ئاطةادار كردبةوو ، هةةروا   (خ.د)طةورة حةةزرةتى 
ة ثاش ساَليَك حةزرةت ، ضونب(خ.د)حةزرةت  ةكة لةبةَلطةكانى ثيَغةمبةرايةتىفةرموودةية بةَلطةي

 ارِيَيان ليَطرت و سوَلحى حودةيبية هاتة كايةوة ، لةساَلى دواتةر  ومةكبة ؤعومرة ب ؤضوو ب(خ.د)
عومرةيان كرد،لةثاش ئةوةش فةحتى مةكبة كراو ، بةمةش دةورى قورِةيش و مةكبة تةواو بةوو  

 .(ئةحزاب)ةر مةديية لةثاش جةنطى لةهاتية س
  :بةفةحتى خةيبةر (خ.د)غةمبةر هةواَلدانى ثَي/ثَينجةم 
 ئةم سبةييىَ)فةرمووى (خ.د)ذى خةيبةردا حةزرةت ؤرِ لة دةطيَرِيَتةوةكة مانؤب بوخارى

ش ؤدةستا دةكات ، خواو ثيَغةمبةرى خ ئاآلية ئةدةم بةثياويَك كة خوا فةحتى خةيبةرى لةسةر
 َلي خةَلبى ئةوةبوو كةئةوشةوة خةوو خةيا(ش دةويَتؤخواو ثيَغةمبةريش ئةويان خ ،دةوىَ و

بةيانى حةزرةت  ؤكىَ بىَ ئةو ئاآلية وةرطرىَ ، هةمووان حةزيان دةكرد وةرى بطرن ، ب
موبارةكى دا لةضاوى و ضاك (تفى)هات  كة! ضاوى يةشىَ : وتيان ! كوا عةَ ؟: فةرمووى(خ.د)

: عةَ وتى ريَك هةروةك هيضى نةبووبىَ وابوو ، ئيجا ئاآلكةى داية دةست ، ؤبوويةوة بةج
،  ؤبرِ ؤسةرخ لة :فةرموو  يَىث(خ.د)ديَت ، حةزرةتيش ليَشةرِيان لةطةلَ دةكةم تاوةكو ئيَمةيان 

ئةطةر موسَلمان بب ماف و : ئيسالم و ثيَيان بَلىَ  ؤثاشان بانطيان ببة ب ، يتة مةيدانيانؤتادةرِ
 ؤدايةتى يةك كةس بدات بوة هيؤى تؤن دةبيَت ، بةخوا ئةطةر خوا بةهؤو ض يةئةركةكانيان ضى

 .(مر النعمُح) باشرتة لةموَلبى ؤت
شارى خةيبةر دووبةش بوو ،  بةشيَبيان ثيَيج قةآلى تيَدابوو ، بةشى دووةميشى سىَ قةةآلى  

بةشةى يةكةةمى    شةرِى خويَياوى لة.. تيابوو ، لةناو خةيبةردا قةآلو شوراى بضوكرتيش هةبوون 
زاَلبوون بةسةةرياندا و بةشةى دووةمةى قةةآلكانيش      موسَلمانانقةآلكاندا بوو ،كةثيَشةوا عةَ و 



  

جوولةكةةكانى   .دا بةدةسةتةوة  يةان ؤخاو بةبىَ شةرِ خوريشيان تيابوو ورةيان رِوؤكةضةكدارى ز
و بةةردةوام  (خ.د)دذايةتى ثيَغةمبةةر   ؤخةيبةر هانى كافرةكانيان دةدا بةردةوام و تيييان دةكردن ب

ثاش طةرِانةوةى لةسوَلحى حودةيبيةة  (خ.د)ية ثيَغةمبةر ؤاكى بوون ، بخةريبى ثةاان شبيَيى و ناث
 ] ى لةقورئانةدا ؤورِيشةى دةرهيَيان ، ديارة ئةمةش وةعةدى خةوا بةوو بة     ضووة سةريان و رِةط

خةواى طةةورة بةةَليَيى دةسةتبةوتيَبى     : واتةة   (:الفتح) [ َل لكم هذهعجاهلُل مغاِنَم كثريًة تأُخُذَنها َفكم َعَدؤ
 سةةوَلحى:واتةةة)ثيَشخسةةنت ؤدوذميةةانى دةسةةتيَين ، بةةةآلم ئةمةةةى بةة   لةةة رى ثيَةةداون كةةةؤز

 .تبةوتة طةورةكةش فةحتى خةيبةرة لةدةس ،مةبةست(حودةيبية
ةم لة ةدى ، ضونبةضةى هةيةة   ية كاتىَ خواو ثيَغةمبةرةكةى وةعةدو ثةةاان دةدةن ديَ  ..بةَلىَ 

قورئةان  ،  نيةة  ديةارة هةي  شةتيَك    ؟؟  بوونةوةرةدا بتةوانىَ رِىَ لةهاتيةةدى ويسةتىخوا ببةات     
ًة وماكنان اهلُل  ورض َفَيْنُظُروا كيف كان عاِقَبُة الذين من َقنْبِلِهْم وكنانوا أشندَّ مننهم ُقن     ألأوَلْم يسريوا  يف ا ]: دةفةرمويَ 

 (:فاطر)[مًا قديراعلي رض ، إّنُه كاناأللُيْعِجَزُه ِمن شئ يف السماوات وال يف 
ن بووة سةرةجنامى ؤةطةرِاون بةزةويدا ، تاسةرنج بدةن و تةماشا ببةن ، ضئايا ئةوة ن: واتة 

طةالنى ثيَش ئةمان و ضيمان بةسةر هيَيان ، ئةوانة هيَزو دةسةآلتيان لةمان زياتر بةوو ، وةنةةبيَت   
خوا هي  شتيَك دةستةو سانى ببات لةئامسانةكان ، يان لةزةويةدا ، ضةونبة بةرِاسةتى ئةةو زاتةة      

َليُتْم فأْعَلُموا أّنُكْم غرُي ُمْعِجزإ ووإْن َت :]يان دةفةرموىَ  ،ردةوام زانايةو بةدةسةآلت و تواناية هةميشة و بة
ئةطةر ياخى بن و بةطوآى بةرنامةى خوا نةكةةن   ؤخ:واتة (:التوبنه [)اهلل وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 

ةآلتى دةرناضةن و مةيدة بةدة    و لةدةسة  خةوانني  دةسةوسةانبةرى  ئيَوة بةرِاستى بزانن ضاك ،ئةوة
  .بيَباوةرِن بةسزايةكى ثرِ ئازار بةوانةى كة
 :زةخةؤلةئةهَى د (قزمان)كة (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /شةشةم 

لةطةلَ حةزرةتدا بووين : ئةبو هورةيرة دةَلىَ  مان دةطيَرِنةوة كةؤبوخارى وموسليم ب 
بةثياويَك كة ئيديجاى ئيسالمةتى (خ.د)، حةزرةت (كةغةزاى خةيبةر بوو)لة غةزايةكدا (خ.د)

شةرِيَبى باشى كردو بةقورسى  شةرِةكةدا كابرا لة ،(زةخةؤلة ئةهلى د ئةوة)دةكرد فةرمووى 
ئةهلى  خوا ئةوةى فةرمووت لة ئةى ثيَغةمبةرى:(خ.د)برييدار بوو ، هاوةآلن بةثيَغةمبةريان وت

 ، ئةمة ( زةخؤبةرةو د )(خ.د)مووى حةزرةت فةرشةرِيَبى قورسى كردووةو مرد ،ؤرِزةخة ئةمؤد
كاتيَك لةم قسةو دروست ببيَت، ؤواى كرد خةريك بوو هةندىَ كةس دوودَلى و طومانى ب

ى ؤشةودا كابرا خ نةخيَر نةمردووة بةآلم بةخةستى برييدار بووة ، لة: باسةدا بوون ، وترا



  

اهلل ) فةرمووى (خ.د)بةحةزرةت  دا ى كوشت ، كةئةم هةواَلةيانؤ شيَرةكةى خ نةطرت و بة
دا  ئيجا فةرمانى.. خوامنيَرراوى  وشايةتى ئةدةم كةمن بةندةاهلل أكرب  (..أكرب أشَهُد أني عبُد اهلل ورسوله

موسَلمان نةبيَت ناضيَتة بةهةشتةوةو بةرِاستى  ئةوةى لةناو خةَلبدا بانطةواز ببات بيالل كة بة
ئيسالم  ؤواتة خوا موسةخةريان دةكات ب)ت يش بةهيَز دةكا(فاجر)خوا ئةم ئايية بةكةسانى 

دآليةو  بووة ، دوورِووبوو، ديارة دوورِوويش لة(قزمان)ناوى  شايانى باسة ئةو كابراية كة،(
 ..دةزانىَ و هةرخواش حةزرةتى بةوةحى ئاطادار كردووة  يَىخواث

 : بةخةالفةتى ئةبوبةك (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /حةوتةم
ادعي لي أبابكر وأخاك : ) فةرموو يَىدا ثييةكةشؤلةنةخ(خ.د)ثيَغةمبةر : ت دةفةرمويَ خاتووعائيشة

ئةبو بةكرو :واتة.خبارى( منون إال أبابكر ؤوامل اهللويأبن  متمن ويقول قائل انا اوا أخاف أن يتمنن أكُتَب كتابًا فإني حتن
ةكىَ ئاوات ئةبوبةكر ، من دةترسم كة ي ؤبانط ببة بانوسراويَك بيووسم ب ؤبراكةمت ب

 كاربةدةستيَتى موسَلمانان ؤمن باشرت و لةثيَشرتم ب: بةشويَيةكةى َوازىَ، وةيةكىَ بَلىَ 
 تريان ناويَت  لةئةبوبةكر،ضونبةخواو برِواداران ئةبوبةكر نةبيَت كةسى

ضيدا كةثيَغةمبةر ؤساَلى يانزةى ك ى ، لةوفةرمو(خ.د)هةروا دةرضوو كةحةزرةت .. بةَلىَ 
،  ببةويَتة ناو موسَلمانانةوة دة خةريك بوو كيَشةيسةقيفةى بةنى ساع لة ى كرد ،وةفات(خ.د)

 .موسَلمانان  ؤبةآلم خوا ثاراستيى و سةرةجنام ئةبوبةكر بوو بةخةليفة و بوو بةمايةى خيَر ب
كاتيَك ئةم ئايةتة هاتةة   (:ثابت كوِرى قـي  )بةشةهيد بوونى (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /هةشتةم 

ياأيها الذين أمنوا ال ترفعوا أصواَتُكْم فوَق صوِت النيب وال َتْجَهرُوا له بالَقوِل ] : سورةتى احلجرات دا  لة خوارةوة
ئةى ئةوانةى باوةرِتةان هيَيةاوة دةنطتةان    : ، واتة  [ َكَجهر َبْعِضُكْم ِلَبْعض أْن َتْحَبط أعماُلُكْم وأنتم ال َتْشنُعُرون 

ن بةدةنطى بةرز قسة ؤدا ،هةروةك ضؤبةرزمةكةنةوة لةكاتى طفتوط(خ.د)بةسةر دةنطى ثيَغةمبةردا 
كةة حةةزرةت   . يةكةةن  يَى ثشة لةطةلَ يةكدا دةكةن ، نةوةكو كردةوةتان ثووض بيَتةةوة و هةستي 

ى ثرسةى  ى نةبييى و ئةحواَل(كورِى قيس ثابت) ماوةيةك ، وةهاوةآلنى خويَيدة ؤى بةئةم ئايةت(خ.د)
ى ؤ، كاتىَ ثرسيارى كةرد بة  (خ.د)دةثرسم ئةى ثيَغةمبةرى خوا  ؤيت بمن هةواَل: ،هاوةَليَك وتى 

مةن حةاَلم   : وةآلما وتةى   الى و ئةحواَلى ثرسى ، لةؤدةركةوت لةمالَ نايةتة دةرةوة ، كةضوو ب
ئةةهلى   تةةوةو لةة  ؤتةوة بةسةر ثيَغةمبةرداو كارو كردةوةم ثةووض ب ؤباش نية و دةنطم بةرز كرد

 ،ن مةيدةى بةدةنىَ   ؤبةرِ : ، فةةرمووى  (خ.د)ان طةيانةدةوة ثيَغةمبةةر   زةخم ، كاتىَ ئةم قسةانةي ؤد



  

(... كةردووة  التفسةري رِيوايةةتى   لةةكتاب  ريَةا )بةهةشةتة  ئةةهلى  بةَلبو نية زةخؤد كةئةهلى
بةةثابت ى  (خ.د)صحيح رِيوايةتيان كردووة، كةحةزرةت  سةنةدىوحاكميش بة بةيهةقىهةروةها 
 حةز ناكةى كةة  ؤثابت ب ئةى: واتة [ ةش محيدًا وُتقَتَل شهيدًا وَتْدُخَل اجلنياثابت اال ترضن أن تعي] :  فةرموو

: ثابت وتى ! بةسةر بةرزى و سوثاسبراوى بييت و بةشةهيدى سةربييَيتةوة و بضيتة بةهةشتةوة ؟
س بوو ، موسَلمانان لةسةرةتاوة حاَليةان  رر نارِةحةت و قوؤجةنطى يةمامة ز .  بةَلىَ حةزدةكةم

ئةاوا نةدةجةةنطاين ،   (خ.د)سةردةمى ثيَغةمبةةردا   ئيَمة لة: ئةمةى دى وتى  و ، ثابت كةباش نةبو
رانةة دةيبةةن ، ئيجةا    ائةو برِواد ئيَوة خراث هاوةَلةكانتان رِاهيَياوة ، خواية من بةريم لةوةى كة

  ..هةتا شةهيد بوو جةنطا ر قارةمانانةؤز
ى دةطاتـةوة لـةدواى   يَـ ى كضـى يةكـةم كةسـة ث   ةتـ بـةوةى كـة فا  (خ.د)هةواَلدانى حـةزرةت  /يةم ؤن 
لةةماَلى عائيشةة ،     وش بةو ؤنةخ ،كة(خ.د)حةزرةت دا  زىؤثري تةمةنى ذةكانىؤلةدوا رِ:  وةفاتى

دةسةتى كةرد    فامتةة دا ، يَية طو بةة  داو شةتيَبى ضةرثاند  يى كضفامتةناردى بةدواى (خ.د)حةزرةت 
 كة: ةستى كرد بة ثيَبةنني ، عائيشة دةَليَت بةطريان ، ثاشان شتيَبى ترى ضرثاندةوة بةطويَيدا ، د

ضةرثاندى  (خ.د)ثيَغةمبةةر  : ة لةبارةى ئةو ثيَبةةنني وطريانةةوة وتةى    متدوايي ثرسيارمان كرد لة فا
شيةدا دةمرم ، مييش بةوة طريام ، ثاشةان ضةرثاندى بةطويَمةدا و    ؤلةم نةخ :بةطويَمداو فةرمووى

 ..ش بووم ؤ ثيَى دةطةم ، بةم هةواَلةش دَلخيةكةم كةس دةمب ىؤكة من دواى خ: فةرمووى 
ئةهلى  شةش مانطيَك ذياو يةكةم كةس بوو لة(خ.د)دواى ثيَغةمبةر فامتة شايانى باسة 

 ( ... ر لؤطوآلوى سةرم...)كةثيَ ى بطاتةوة (خ.د)ثيَغةمبةر 
،  ئةمة موعجيزةيةكى ديارى حةزرةتة ، بطرة دوو موعجيزةشة: ئيمامى نةوةوى دةَليَت 

يةكةم  فامتة كة: ، ثاشان دووةميش (خ.د)ة دةميَيى تا دواى حةزرةت متيةكةم هةواَلى داية كة فا
 (12/77شرح النووى لصحيح املسلم )...(خ.د) كةس دةبىَ دةطاتةوة بةحةزرةت

 :بةفةحتى مةدائني (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت / دةيةم
منني ؤلتفتحن عصابة من املسلمني او من امل ) : دةفةرموىَ(خ.د)كردووةكةحةزرةت رِيوايةتى موسليم

دةكةن و (مةدائني)مةَلىَ لةبرِواداران فةحتىؤك: واتة  (.حديث صحيح () بيضألكنوز كسرى اليت يف القصر ا
 ...داية  شبى سثىؤلةك كة دةست دةطرن بةسةر زيَرِو زيوو موجةوهةراتى كيسرادا



  

ئةبى وةقاص فةحتى  سةعدى كورِى كةضىدا ، ؤئةم هةواَلةش هاتةدى لةساَلى شانزةى ك
وزيَرِو  هةرضىتيابوولةسامان بيسراشسثى شبىؤى كردو فارسةكاني شباندو ك(مةدائني)شارى 

  .زيوو بووة غةنيمةتى موسَلمانان
 :ئوم حريام بةشةهيدبوونى (خ.د)هةواَل دانى حةزرةت / يانزةيةم 
أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبنوا ،   :)فةرمووى(خ.د)دةَلىَ طويَم لةحةزرةت بوو  ئوم حريام

أول جيش من أميت يغنزون مديننة قيصنر    : (خ.د) بنأنِت فيهم ، ثم قال الن: قالت أم حرام قلت يارسول اهلل أنا فيهم ، قال 
  (.اتفق عليه الشيخان()ال: فيهم يارسول اهلل ، قال  أنامغفور لم ،فقلت 
بةهةشتيان بةدةست  ةزا دةكةن و دةضية بةحرةوة ،ئوممةمت كةغ يةكةم سوثايةك لة: واتة 

 يان لةؤبةَلىَ ت: مييان تيام ئةى ثيَغةمبةرى خوا ؟ ئةويش فةرمووى : ام وتى ريئوم ح ، هيَياوة
 .. طةَلداى 

هةوَلى طرتيى شارى قيصر دةدةن واتة  ئوممةمت كة يةكةم سوثايةك لة: ئيجا فةرمووى 
 ...مييان لةطةَلدام فةرمووى نةخيَر(خ.د)ثيَغةمبةرى خوا  ئةى:ش بووة،ومتؤخوا ليَياخن( استيبول)

ستبردنى كةشتى جةنط و ضوونة ناو دةرياوة وئةم فةرموودةية هةوالَ ئةدات بةدر: يةكةم 
ضوون  ضى كةؤى ك()ئةمةش لةسةردةمى مجاويةى كورِى ئةبوسفيان دا هاتة دى لةساَلى  كة

 .. فةحتى قربص ببةن
دةميَيى تائةوكاتةو بةشدارى دةكات لةوضوونة (امريام ح)ات بةوةى كة هةوالَ ئةد:دووةم 

ام لةطةلَ عبادةى كورِى صامت ى ميَردى ضوونة ناو ئةوكةشتيةوةو ريأم ح..ىَ ناو دةرياية ، بةَل
لةسةر وآلخ كةوتة (امريح أم)طوىَ دةرياكة دابةزين  لة كة،(قربص)ضوون بةرةو فةحتى 

 ...ى تائيَستا ماوة لةو شويَيةدا شةكةخوارةوةو شةهيد بوو ، قةبر
لةزةمانى يةزيدى كورِى  ئةمةش كة(استنبول/قسطنطنية)غةزاكردنى بة تياية هةواَلدانى:سىَيةم

 .دا بةيةكجارى فةتح كرا (حممد فاتح)زةمانى  دراو لة ؤهةوَلى ب داموعاوية
 : انومسع فيتنةوشةهيدبوونى ِروودانى بة (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /دوانزةيةم

 تيايا (عومسانواتة)ئةمة)باسى فيتيةيةكى كردو فةرمووى (خ.د)حةرزةت : ئيب عومةر دةَلىَ 
 هاتةدى شةهةواَل ئةم(.. رِيوايةتيان كردووة  أمحدو  ترمذى/حديث حسن )دةكوذريَ مةزَلومى بة



  

ان شةهيد دا لةئةجنامى فيتيةو ئاشوبيَك كةبةرثابوو،سةرةجنام حةزرةتى عومسيضؤك ىلةساَلى 
 .بةمةزَلومى سةرى نايةوة  بوو ، وة

 :   شةهيد بوونى عةممارى كوِرى ياسبة (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /سيانزةيةم 
 ترمذى/حديث صحيح () ابشر عمار تقتلك الفئة الباغية ) بةعةممارى كورِى ياسرى فةرموو(خ.د)حةزرةت 
 ..فةرمانى ئيمام شةهيدت دةكةن  و دةستةى دةرضوو لة مةلَؤميدةت ليَبيَت عةممار ك:واتة (رِيوايةتى كردووة

ئةجنامى ئةوةى  دا لةجةنطى صفني دا ، لةيضؤى ك ساَلى  ئةم هةواَلةش هاتةدى لة
موسَلمانان  ئةمريى بووة على كةحةزرةتى عومسان لةاليةن  ئاذاوة طيَرِانةوة شةهيد كراو ثيَشةوا

يان دةكردو (ان ومسع)دا داواى خويَيى (مجاوية)مةَلىَ لةهاوةآلن لةذيَر سةركردايةتى ؤو ك
ثيَشةوا عةليش رِاى وابوو كةئةو كارة بةثةلة  ،تاوانباران بسةنرىَ  َلة لةؤدةيانويست بةثةلة ت

ى ئاذاوة ؤومجاوية بةه سةرةجنام سوثاى ثيَشةوا عةَ، دةكرد باروزروفى يَىنابيَت و ضاوةرِ
 .ر موسَلمان شةهيد بوون ؤايان بةيةكداو ذمارةيةكى زدطيَرِانةوة 

شةهيد  لةبةرئةوةى هاوةآلن ئةم فةرموودةيةيان دةزانى ، بةجا وو ، بيةكىَ لةوانة عةممار 
لةطةلَ سوثاى ثيَشةوا عةَ دا بوو ، خةَلبى دَلييا بوون كةتاقمى مجاوية باغني و  بوونى عةممار كة

فةرموودةيةكى تريشدا حةزرةت  لة.. لةفةرمانى ئيمام دةرضوون و ئيجتهادةكةيان هةَلةية 
 (رِيوايةتى كردووة ئةمحةدئيمام /حديث صحيح () لنب خر شربة تشربها من الدنيا شربةآ):بةعةممار دةفةرمويَت(خ.د)

 . يتةوةؤدةا كة دنيادا شرية خواردنةوةت لة دوا ئةى عةممار : واتة
يَبةةنى ، وتيةان بةضةى    عةةممار و خوارديةةوة ، ث   ؤدا ، شةرييان هيَيةا بة   (صةفني )جاكاتىَ لة 

 ئةةةو فةرموودةيةةةى طيَِرايةةةوة ، ئةةيرت ضةةووة نةةاو شةةةِرةكةوةو ثا اوةيةةةك        ؟؟ثيَدةكةةةنى
دواهةمني خوردنةوةى عةممار شريدةبيَت  هاتةدى كة(خ.د)هةواَلةكةىحةزرةت  شةهيدبوو،بةمةش

 .دنيادا ثيَش شةهيد  بوونى  لة
لةسةر (خ.د)ثيَغةمبةر  :حةسةن ومعاوية َيوانن بةِرَيكةوتنى(خ.د)حةزرةت هةواَلدانى/ضواردةيةم

جاريَبيش سةيرى  مييبةر بوو ، حةسةنيش لةاليةوة بوو ، جاريَك سةيرى خةَلبةكةى دةكردو
ئةم كورِةى من : واتة (خبارى()اهلل أن ُيصلح به بني فئتني من املسلمني  للعبين هذاسيدوا ) :حةسةن و فةرمووى 

 . ان دوو دةستةى طةورةى موسَلمانانى ثيَببات سةيدةو رِةنطة خوا سوَلحى نيَو



  

كاتيَك حةزرةتى عةَ شةهيد  ضىدا بةوةى كةؤضل ى ك ئةم هةواَلةش هاتةدى لةساَلى
كاربةدةستى  مجاوية كة ؤ، ناوبراو دةستى لةخةالفةت هةَلطرت ب يَىكرا و ثيَشةوا حةسةن هاتةج

 (...عام اجلماعة ) نانشام بوو ، ئةم ساَلةش ناونرا ساَلى يةكرِيزى موسَلما
 :بةماوةى خةالفةتى ِراشيدين (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /ثانزةيةم 
أبو داود ( تي اهلل امللك أو ملكه َمن يشاءؤخالفة النبوة ثالثون سنة ثم ي ):  دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت 

خةالفةتى نبوةت سى ساَلةو ثاشان  خواى طةورة موَلبةكةى دةدا : واتة / حديث حسن/
هاتةدى، خةالفةتى ئةبوبةكر  تربةتةواوةتى هةواَلةكانى هةروةك ئةمةش... بةهةركةسىَ بيةويَت 
ضى كةثيَشةوا حةسةن كورِى عةَ ؤضى يةوة دةستى ثيَبرد تاساَلى ضلى كؤلة ساَلى  يانزةى ك

 ..مجاويةى كورِى ئةبى سفيان  ؤوازى هيَيا لةخةالفةت ب
 :رة بوو ؤاشيديييش بةم جساَلةكانى حوكمرِانى خةليفةكانى رِ

 . ذؤئةبو بةكر دووسالَ و سىَ مانط و دةرِ
 ذ ؤعومةر دةسالَ و شةش مانط و هةشت رِ

 ذ ؤرِ ؤعومسان يانزةسالَ و يانزةمانط و ن
 ذ ؤمانط و حةوت رِ ؤعلى ضوارسالَ و ن

 وحةسةن نزيبةى شةش مانط 
 ذ ؤرِ()مانط و ()سالَ و ()دةكاتة 

  .ذةكان بيَتؤى رِ(تداخل)ئةمةش رِةنطة  ذ كةؤو ضوار ثيَيج رِ ى سالَكةبةمةش دةكاتة س
ــانزةيةم  ــةزرةت  /ش ــدانى ح ــةر ئيســالمةتى      (خ.د)هةواَل ــةالم لةس ــوِرى س ــةوةى عبــداك ى ك بةمان

لةمزطةةوتى مةدييةة دانيشةتبووم ، ثياويَةك هاتةة ذوورةوةو       :قةيس كورِى عبةاد دةَلةىَ   :تام دن 
ئةم ثياوة لةئةهلى بةهةشتة ، ثياوةكةة  : اوى بوو ، خةَلبى وتيان نيشانةى خشوع لةسةر دةموض

 ؤتة : دةرةوة ، مييش شويَيى كةومت ، ثةيَم وت   ةدوورِكات نويَيى سونيةتى كرد بةخيَرايي و ضوو
بةخوا نةابىَ كةسةىَ   : ئةم ثياوة لةئةهلى بةهةشتة ، ئةويش وتى : هاتيتة ناو مزطةوتةوة وتيان  كة

نىَ ، ئيَستا ثيَت دةَليَم ئةوة لةضىيةوة هاتووة ، من خةةويَبم دى لةسةةردةمى   شتىَ بَلىَ كةنةيزا
ناورِاسةتيا   ش دابةووم ، لةة  ؤبةاخيَبى طةةورةو خة    م طيَرِايةوة ، لةخةوما لةؤو ب(خ.د)حةزرةتدا 

زةويةدا ضةةقابوو ، سةرةوةشةى لةةئامسانا بةوو ،       عةمووديَبى ئاسن هةةبوو كةة خةوارةوةى لةة    



  

 ثشةتةوة  لةة  و هات ناتوامن،خزمةتباريَك:،ومتةى ثيَوة بوو ثيَم وترا ثياسةركةولةسةرةوةى قوَلفيَب
يارمةتى دام سةركةومت و دةستم طرت بةقوَلفةكةيةةوة ، دةسةتم بةة     و ةوةمكردؤك ؤب جلةكانى

ئةوباخةة  : طيَرِايةةوة فةةرمووى   (خ.د)حةةزرةت   ؤئةمةةم بة   كة. قوَلفةكةوة بوو خةبةرم بووةوة 
لةسةةر   ؤيةة ، تة  (عنروة النوثقن  ) يةة (عروة)دةش عةموودى ئيسالمةو ئةو قوَلفة ئيسالمةو ئةو عةمو

ةو (صةحيح )ئةةم فةرموودةيةة   /بةوو  (ئةوثياوة عبداهلل ى كورِى سةةالم .)ئيسالم دةبيت تادةمريت
 . .َارى و مسلم رِيوايةتيان كردووة 

ذياو (خ.د)ئةم هةواَلةش هاتةدى ، عبداهلل ى كورِى سةالم سى وسىَ سالَ دواى حةزرةت 
 ...ضى دا ؤةموسَلمانى لةمةديية وةفاتى كرد لةساَلى ضل و سىَ ى كب

سةعد  :بةتةمةن درَيذى سةعدى كوِرى ئةبى وقاص  (خ.د)حةزرةت  هةواَلدانى/حةظدةيةم 
سةرى دام ، ئةو حةزى (خ.د)ش كةومت و حةزرةت ؤنةخ(ثاش فةتح كردنى)لةمةكبة :دةَلىَ 

ابن )م ببات بة حخوا رِة:فةرمووى  و ىيَضى كردووة لؤك ى كةمبريَت لةوشويَية نةدةكرد كة
ئةى ثيَغةمبةرى خوا ئةمةوىَ ماَلةكةم : ومت (... ضى دوايي كردؤمةكبةدا ك لة كة)(عفراء

نابىَ ، ومت : نيوةى دةكةم بةخيَر ، فةرمووى : ناوامةكة ، ومت : هةمووى ببةم بةخيَر ،فةرمووى 
ئةطةر مياَلةكةت ؤريشة ، تؤر ، فةرمووى يةك لةسةرسىَ باشةو زدةكةم بةخيَ يَىس يةك لةسةر: 
هةذارى بةجىَيان بهيََلى و دةست لةخةَلك  بة بهيََلى باشرتة لةوةى كة دةوَلةمةندى بةجيَ بة

هةرخيَرة،تةنانةت ئةو  ببةى خةرج ت ومالَ ومياَليشؤخ ؤهةرضيش ب ؤثان ببةنةوة ، جات
ش رِةنطةخوا ؤت دةنوسريَت ، جاتؤكةتةوة هةربةضاكة بدةيبةيت بةدةمى هاوسةرة ثاروةش كة

.. بتهيََلىَ و تةمةن دريَيت ببات تا كةسانيَك سوودمةندبن ليَت و كةسانيَبيش زيانيان ثيَبطات
 (. مسلم  صحيح)

نةى هيَشت (خ.د)، كةضى حةرزةت  وشيةداؤسةعد دةترسا لةمةكبة مبريَت لةو نةخ..بةَلىَ 
دةميَيى ، ئةوةبوو ثةجنا ساَليَبى تر  ؤمووى ببةخشىَ و فةرمووى كة توةسيةت بباو ماَلةكةى هة

يةوة موسَلمان بوون ؤر بةهؤفتوحاتى ئيسالمىداو كةسانيَبى ز َليَبى طةورةى هةبوو لةؤذياو رِ
ان كرد تياضوون و برِوايان نةهيَيا و دذايةتي بةمةش سوودمةند بوون ، كةسانيَبيش كة كة

 .زيامنةندبوون 
بةيةكىَ  ذىَؤرِ(خ.د)حةزرةت (:حسني)بةشةهيد بوونى (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت / م هةذدةية

 يَى، ث ةمةالئيبةتيَك هاتة الم لةماَلةوة ، كة هةرطيز لةوةوبةر نةهاتوو: )لةخيَزانةكانى فةرموو 



  

 لة ، ئةطةر دةتةوىَ ئةو طَلةشت ثيشان دةدةم كة و شةهيد دةبىَ(حسني) ؤى تةِئةم كور: ومت 
ةو ئيمام ئةمحةد رِيوايةتى (صحيح).ا طَليَبى سوورباوى ثيشان دام ى شةهيد دةبىَ ، ئيجسةر

كةربةال شةهيد كرا لةطةلَ  داهاتةدىو لةيضؤساَلى شةست و يةكى ك ئةم هةواَلةش لة ،كردووة
 .ات الرسول ماحتقق منها وما يتحققؤنب121ل  (.بيت)حةظدةكةس لةئةهلى 

 :بةكوَي  بوونى زةيدى كوِرى ئةرقةم (خ.د)ت هةوَل دانى حةزرة/زدةيةم ؤن
فةرموو  يَىش بوو ، ثؤنةخ سةردانى زةيدى كورِى ئةرقةمى كرد كة(خ.د)ذيَك حةزرةت ؤرِ

ن دةبىَ ئةطةر دواى من تةمةن دريَي بيت و كويَر ببى ، زةيد ؤئةم ناساغيةت هي  نية ، بةآلم ض: 
كةوابىَ بةبىَ : خوا دةكةم ، ئةويش فةرمووى ثاداشتى  يَىكةواتة ئارام دةطرم و ضاوةرِ: وتى 

هاتةدى و (خ.د)ئةم هةواَلةى حةزرةتيش  /رواه طربانن وأمحد(حديث حسن) .حساب دةضيتة بةهةشتةوة 
شى ية هيضى َ َنةهات و ضةندةها سالَ ذيا دواى حةزرةت و ثاشان لةساآلنى ؤزةيد بةو نةخ

 ...دوايي تةمةنيشى دا كويَر بوو 
 :فيتنة كارى تَيناكات (مةةسَةحماد كوِرى م)بةوةى كة (خ.د)َلدانى حةزرةت هةوا/بيستةم
هةركةس بطاتة زةمانى فيتية من دةترسم : ، وتى (خ.د)ثيَغةمبةر بوو (كامت سرِى)يةمانى  حوزةيفةى

ى كةتيَوة بطلىَ و كارى تيَببات ، تةنها حممدى كورِى مةسلةمة نةبيَت كة طويَم ََ بوو يَل
حاكم رِيوايةتى )ياطةيةنيَتيَفيتيةكارت تيَياكات وزيانت ث ؤت: ى فةرموويَث (خ.د)حةزرةت 

 . ة(كردووةو صحيح
لةزةمانى فيتيةكةدا ، حممدى كورِى  ،فةرمووى (خ.د)كة حةزرةت  هةرواش دةرضوو

 و(الربذة) مةسلةمة لةجياتى  شيَرةكةى ،  شيَريَبى تةختةى هةَلطرت و ضووة ناوضةى
دا يضؤى ك()ئاذاوة و فيتيةى نةكردو  ثاشان طةرِايةوة مةديية و لةساَلى بةشدارى هي  لة

 .ات الرسولؤنب/  131ل.  ضى دوايي كردؤك
 (خ.د)حةزرةت :مةَلَى لةهاوةآلنى ؤبوونى كبةشةهيد (خ.د) حةزرةت هةواَلدانى/ويةك بيست 
و زوبةير ، تةَلحةو  و على عومسانبوولةمةكبة ، لةطةلَ ئةبوبةكرو عمرو  (حراء) كيَوى لةسةر

ة (صدية)ئةوةى لةسةرتة يان ثيَغةمبةرة يان  بة ئارام: فةرمووى (خ.د)حةزرةت  ،كيَوةكة لةرزى 
 .(موسليم)يان شةهيدة 



  

لةسةركيَوى ئوحود عومسان و ئةبوبةكر و عمرو (خ.د)مةديية ،حةزرةت  جاريَبى تريش لة
ات ؤنب 133 ل ..(َارى)تى فةرموو هةمان ش(خ.د)بوون و شاخةكة لةرزةيةكى كرد ، حةزرةت 

 نابىَ شةهيدوة( صدية)ئةبوبةكر بةئةمةش موعجيزةيةكى طةورةية ،يةكةم هةواَلة بةوةى .الرسول
فةرمووى ، ئةوهاوةآلنة  (خ.د)وئةوانى تر هةموو شةهيد دةبن ، هةرواش دةرضوو كةحةزرةت

 ..هةموويان شةهيد بوون 
 :بةماوةى تةمةنى عبداك ى كوِرى بس  (خ.د)حةزرةت هةواَلدانى  /بيست و دوو            

 يَةك (قةرن )ئةم غواَلمة(: كةميالَ بوو)ى فةرموو (بسر)ى كورِى ( عبداهلل)بة (خ.د)حةزرةت 
 دةموضةةاوى ئةوبالوكانةةةى نا ريَةةت هةةةتا: فةةةرمووى (يةوة بةةووبةدةموضةةاو بالوكةةةش)دةذى،

َلةش هاتةدى بةوةى كة عبداهلل سةةد سةالَ   ئةم هةوا.ة(صحيح)كردووةو رِيوايةتى حاكم/ةضيَتنال
 .  ات الرسولؤنب 131ل  .  ذياو ئةوكاتةى مرد ئةو بالوكانةى بةدةموضاوى يةوة بوو نةمان

 : بةئاسايشى نيوةدوورطةى عةرةب (خ.د)هةواَلدانى حةزرةت /بيست و سَى
 وشةكواىثياويَك هات (خ.د)كاتىَ لةالى ثيَغةمبةر بووم : عةدى كورِى حاتةم دةَلىَ 

كرد ، حةزرةت  دزوجةردةى رِيَطا هةذارىبرد،ئيجا يةكيَبى تر هات و شةكواى لة
م باسبراوة ، ؤنةخيَر نةمديوة بةآلم ب :ومت؟ ئةى عةدى ئايا حريةت بيييوة :فةرمووى (خ.د)

وة ديَت و تةوافى كةعبة دةكات و لةخوا (حرية)ئافرةتيَك لة  ئةطةر مبيَيى دةبييى كة:فةرمووى 
ما ومت ؤ، مييش لةدَلى خ(ليَياطريَ و ئاسايش دةبيَت  يَىكةس رِ:واتة.. )لةكةس ناترسيَت  نةبىَ

 (...َاري طيَرِاويةتيةوة..)دنيايان سةرقالَ كردووة ضىيان ََ ديَت  كة(طن)ئةى دزوجةردةكانى 
 سةردةمى خولةفاى رِاشيدين دا هةموو نيوة دوورطة خرياية لة ئيجا ثاش ضةندةها سالَ كة

 وة لةعيَرامش(حرية)ئافرةتيَك لة  بةرِاستى ئةوةتا دةبييم كة: ذيَر رِكيَفى ئيسالمةوة ، عةدى وتى 
 . ات الرسولؤنب 131ل(خبارإ)...  تةوافى كةعبةو لةخوا نةبيَت لةكةس ناترسيَت ؤديَت ب

 :بةفةحتى ئيسالمى(خ.د)هةواَلدانى حةزرةت  /بيست و ضوار 
ر لةخةَلبى غةزا دةكةن ، ؤمةَليَبى زؤيَك ديَت كزةمان: فةرمووى (خ.د)حةزرةت 

فةتح دةكةن و سةردةكةون ،  وةى ئةوةؤبةَلىَ ، بةه:هاوةَلى ثيَغةمبةرتان تياية، دةَليَن :دةوتريَت
صحابى ثيَغةمبةرى كردبيَت ، دةوتريَت ئةكةسيَبتان تياية هاوةَليَتى :ئيجا زةمانيَك ديَت دةوتريَت 

كةسيَبتان : دةكريَت ، ئيجا زةمانيَك ديَت دةوتريَت  ؤسةوة فةحتيان بى ئةو كةؤبةَلىَ ، بةه: 



  

 ؤى ئةوةوة فةحتيان بؤبةَلىَ ، بةه: تياية هاوةَليَتى هاوةآلنى ئةصحابى ثيَغةمبةرى كردبيَت ، دةَليَن 
 .َارى ومسلم . دةكريَت 

سةالم  ئيكردنةوةىهاتةةدى بةةوةى كةةجيهادو بآلو    (خ.د)ئةمةش لةثاش وةفاتى حةةزرةت  
يةان   يان هاوةَلى يارانى ثيَغةمبةةر (خ.د)ى يارانى ثيَغةمبةر ؤبةردةوام بوو ، ئيجا لةجةنطةكاندا بةه

 :منوونة ؤدةكرا ، ب ؤفةحتيان ب(خ.د)هاوةَلى هاوةَلى يارانى ثيَغةمبةرةوة 
موسَلمانان  ر لةؤرِووبةرِوو بووةوة لةميسر ، ز(مقوقس)لةطةلَ  عاص كاتيَك عةمرى كورِى

رِاطرى ، ثياويَبى يةمةنى  ؤكردن و هانى دان لةسةر خ ىمةؤيان نةطرت ، عةمر لؤو خ شبان
 !!بووين نةبةردو ئاسن دروست  لة ؤئيَمة خ: وت  ثيَى

 ، كة(خ.د)ئيهماَ كرد ، ئيجا بانطى كردة يارانى ثيَغةمبةر  وةرطيَرِاوليَ عةمر رِووى
 ، موسَلمانان ئيَوةدا سةركةوتن دةدات بةسةردةستى  ثيَشبةون خوا لة :وتن  ثيَىبوونةوة ؤك

 . ات الرسولؤنب131ل. ثياوانة جةنطان و خوا سةركةوتيى دانىَ ئةوانيش
 (خ.د)حةزرةت  :م و نيوةدورطةى عةرةب ودةنالؤهةواَل دان بةفةحتى فارس و ِر /بيست وثَينج 

دةكات ، ئيجا  تان فةتحؤغةزاى نيوة دوورطةى عةرةب دةكةن و خوا ب: بةهاوةآلنى فةرموو 
 .دةكات  ؤغةزاى دةجال دةكةن و بةسةر ئةويش دا سةردةكةون و خوا فةحتتان ب

 .  الوعود111ل(مسلم)
 ئيةديجاى  ديارة ثاش ضةندة سةدةيةك هةموو ئةوانة هاتيةدى و ماوةتةوة فيتيةةى دةجال،كةة  

اناندا سةةةرةجنام لةسةردةسةةتى موسةةَلم  و ةَلةةةتىَخ ثيَةةدة رىؤز خةةةَلبيَبى.دةكةةات خوايةةةتى
ئةمةةش   ،ليَبيَةت دةشةبيَت و لةناودةضةيَت    سةةالمى خةواى   ( عيسةا )بةسةركردايةتى حةزرةتى 

هةواَلةكانى هاتيةدى ،  سيان لة ضونبة ئةوة،ىَ بيَطومان ديَتةدى ، ئةوةى بطاتة ئةو زةمانة دةيبيي
 . ضوارةميش بةهةمان شيَوة ديَتة دى

ليأتني علن الناس  ) :دةفةرموَى(خ.د)حةزرةت : خواردنهةواَلدان بةباَلوبوونةوةى سوو  /بيست و شةش 
 .اتؤالنب ل(حديث صحيح/ اجة مابن ()فمن   يأكل اصابه من غبار باهم أحد إال أكل الرنزمان اليبقن م

ذيَك ديَت كةس ناميَيىَ سووى نةخواردبىَ،ئةوةش كةسووى نةخواردبىَ ثرِيشبى ؤرِ:واتة
 (...نيشتووةزى سووى ََ ؤيان ت)بةركةوتووة 



  

 سةردةمى حةزرةتدا سووخواردن بةرِاستى ئةمةش موعجيزةيةكى طةورةية،ضونبة لة
حةرامى  و رىؤدذى سووخ دطةورةى بةرثاكر جةنطيَبى ى ئةوةىبةئيسالمؤبةه هةبووة بةآلم

 ..وة ؤكرد تةواو كةم ب
ر ؤزن ئاوا ؤباشة ئةطةر سةريشى هةَلدايةوة ض ؟باشة كىَ دةَلىَ سةرهةَلدةداتةوة 
 . ؟بآلودةبيَتةوة و هةموو كةس دةطريَتةوة 
 مان ببةين رِاستيَتى ئةم فةرموودةية بةضاكى دةبييني ،ؤئةطةر سةيرى ئةم سةردةمةى خ

ر سلَ لةسوو ؤئةوةتا هةموو كاروبارى بانقةكان لةسةر سووخواردن بةندةو خةَلبانيَبى ز
 .دةكةويَت رت ثرِيشبى بةسوونةخوا ؤر كةسيش ئةطةر رِاستةوخؤخواردن ناكةنةوة و ز

  :ش اوى ِرووتؤهةواَلدان بة ثةيدابوونى ستةمكارو ئاف ةتى داث/وحةوت بيست
صنفان من أهل النار   أرهما ، قوم معهم سيا  كأذناب البقر يضربون بها ):  دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت 

اليدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها وسهن كأسنمة البخت املائلة ؤيالت مائالت ر الناس ونساء كاسيات عاريات 
  .موسليم(ليوجد من مسرية كذا وكذا

 ئةوانةن كة مةَليَبيانؤككةثةيدادةبن ،  دةكات مةلَؤكئةم فةرموودةية باس لةدوو
دووةميش  مةَلىؤك ،ستةمبارن وبةقامضى كةهةروةك كلبى مانطاية سزاى خةَلك دةدةن

بةآلم لةبةرتةنبى يان تةسبى  لةبةرداية ضةند بةناو جليانهةر شراوى رِووتن ،ؤداث ئافرةتانن كة
هةمووكات زياتر ئةم دياردةية  ش لةؤئةمرِ نةبيَت واية ، كة يان كورتى وةك هيضيان لةبةردا

جوآلندنى ئارةزوواتة  ؤريَبةو هةمووشى بؤذةى جؤهةر رِ دةى جل و بةرطانةى كةؤدةبييني لةو م
 ..شبردنى ئاطرى فةسادة ؤخ ؤو ب
 :نوَيذك دن  ثاشان و ئيسالمى حوكاى بةنةمانى هةواَلدان/هةشت و يستب

تليها  بالتن الناس رى االسالم عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبثلينقضن ُع): دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت       
 كيةةك يةة  ئيسةالمةتى   خيَمةةى  قوَلفةةكانى :واتةة ( حسن حديث/ أمحد()خرهن الصالة آوأولن نقضًا احلكم و

، يةكةميان حوكمة  آدةطر ثضرِا خةَلبى دةست بةوى تريانةوةدةثضرِيَت ، هةركاتيَك يةكيَبيان 
 .و دواهةميييان نويَية

 بيانوويةك بة ذةوؤهةروادةرضووة،خةالفةتى ئيسالمى رِووخيَيرا و دوذميان هةر رِ بةرِاستى
 .ة و تةنها بةناو موسَلمانن ياونويَي كردن هيَ ريش وازيان لةؤئيسالم دةطرن و خةَلبانيَبى ز



  

             :دةفةرموَيت (خ.د)حةزرةت : سةر موسََاانان  ؤهةواَلدان بة هَي شى دوذمنان ب / ؤبيست و ن
بل انتم يومئذ : ومن قلة حنن يومئذ ق قال : كلة إا قصعتها ، فقال قائل م أن تداعن عليكم كما تداعن األاالميوشك ] 

اهلل يف قلوبكم الوهن ، فقال قائل  فنء السيل ، ولينزعن اهلل من  صدور عدوكم املهابة منكم ، وليقذكثري ولكنكم غثاء كغثا
ذيَك ديَت طةالن ؤرِ:واتة .أبوداود /حديث حسن[حب الدنيا وكراهية املوت: يارسول اهلل وما الوهن ، قال : 

ئاَلف  و  ؤبةن بمةَلة وشرتيَبى برسى هيَرش دةؤن كؤهيَرش دةكةنة سةرتان ، هةروةك ض
نةخيَر ، بةَلبو  :ديَت ؟ فةرمووى ليَذةدا لةبةركةميمانة ئاوامان ؤلةو رِ: خواردنيان ، يةكىَ وتى 

رن ، بةآلم وةك كةف و ثوش و ثةآلشى سةرالفاو وان و ، خواى طةورة ؤذةدا زؤئيَوة لةو رِ
! دَلتانةوة  دةخاتة(الوهن)دَلى دوذمن دةردةكات و الوازى  ترستان و هةيبةتتان لة

شةويستى دنياو ؤخ: ة ضية ؟ فةرمووى (الوهن)ئةى ثيَغةمبةرى خوا ئةو الوازى :يةكىَوتى
 .حةزنةكردنة لةمردن 

ن دنيةا  ؤتةدى ، ئةوة حاَلى موسَلمانان كةضؤبةرِاستى ئةم فةرموودةيةش وةك ئةوانى تر هات 
 ديسةان  ئةمةةش  ، خةوادا يَةى  رِ لة سةرطةرميان دةكاو حةزناكةن طيان فيدا بن و حةزناكةن مبرن

ثيشةاندراوة   ذيانيانى ناغةكانىؤق وى داهاتووىئومةتةكة(خ.د)كة حةزرةت ئةوةى رةلةس بةَلطةية
ئةةم رِيَيماييانةةى حةةزرةتيش    (... غيةب و شةهادة  )زاناية بةة   لةاليةن خواى ثةروةردطارةوة كة

بتةوانن   ويةكان بةن  شة ؤو نةخيان تيَبطةن و شارةزاى دةردؤئةوة بووة كةموسَلمانان لةخ ؤب(خ.د)
ةزان و ثرِوثاطةنةدةى  حة ضارةسةرى ببةن و دوذميان باشرت بياسةن و نةخةَلةةتيَن بةةفاكوفيبى نا   

 . ثياوانى شةيتان 
              : دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت  :ةكةنوولكةوتن و ضاولَيك دنى طاوروشوَينهةواَلدان بة/سى
ا يارسول اهلل اليهود نب لسلكتموه قلضذراعًا بذراع حتن لو سلكوا جحر ن سنن من كان قبلكم شربًا بشرب بعلتت] 

 .  ..خبارإ ومسلم [منفقال  ققوالنصارى
تان دةكةون بست بةبست و بالَ بةبالَ ؤبةرِاستى شويَيى رِيَبازى ئةوانةى ثيَش خ: واتة 

بةرى خوا ، ومتان ئةى ثيَغةم دا،تةنانةت ئةطةر بضية كونى بزن ميةشةوة دةضن بةدوايان
 مةبةستت جوولةكةو طاورة ؟ (خ.د)

 !كىَ ؟ ئةى طواية:فةرمووى 



  

 ثيَش زياتر لةضواردة سةدة ئاماذةى(خ.د)داهاتووة،كةحةزرةت  خويَيدنةوةيةكى ئةمة
ولن ترضن عنك اليهود  )َليادةنؤجوولةكة و طاور ك اوة،ئةوةتاوسةديش تةدةر سةد و ثيَبردووة

نةطاور نةجوولةكة ليَت ناطةرِيَن ورِازى نابن تادوايان ،  121لبقرةا ( النصارى حتن تتبع ملتهمالو
كاريش ؤالر سةرف دةكرىَ و هةرضى هؤئةم شويَيبةوتيةش بةمليارةها دؤنةكةوى ، ب

بان و يَثرِوثاطةندةى ئةَلقةلةطو  ظارةكانؤذنامةو طؤكةناَلة فةزاييةكان و رِ هةيةخراونةتةكار لة
 ئيَوارة وة موسَلمان كابرا بةيانى ( من الدنيا ع دينه بعرضيسي كافرا يبمنًا ُوميؤمجل الر يصبُح )كرِيَيى خةَلبان 

 .شيَت بةدنياؤكافرو ئاييةكةى دةفر دةبيَتة
 : لَيئةدةن هةواَلدان بةثةيدابوونى كةسانَيك كةالفى ثَيغةمبةرايةتى /ويةك  سى

ابون قريب من ثالثنني كلنهم ينزعم اننه     التقوم الساعة حتن يبعث دجالون كذ) :دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت
بيَت زن ثةيةدا نةة  ؤقيامةت نايةةت تةاوةكو نزيبةةى سةى دةجةاَ در     :واتة ...خبارى ومسلم(رسول اهلل
كةئةوانةةى   ؤتائةةمرِ (خ.د)تةدى لةةزةمانى حةزرةتةةوة   ؤئةمةش هات، يان بةثيَغةمبةر دةزاننؤكةخ

 (الكنذاب  ةماسنود العنسني، مسنيل   ) ةبةن وةك ناويان هةيةو كاريطةريَبيان بووة نزيبةى سى كةسةيَك د 
بةابى و بهةائى و   ) انةدا  ؤ، لةةم سةةردةمةى خ   نثةيدا بةوو (خ.د)كةهةرزوو لةزةمانى حةزرةتدا 

 ..تائيَستا ثيَيان خةَلةتاون سىَ منوونةن لةم بوارةدا و كةسانيَك هةن كة(انى يقاد
 : ا هةواَلدان بةبوونى ئةهَى خَي  لةهةموو زةمانَيكد /سى و دوو 

: واتة /خبارإ(التزال طائفة من أميت ظاهرين حتن يأتيهم أمراهلل وهم ظاهرون): دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت 
مةزراو دةبن تائةوكاتةى كةخواى طةورة بايةك امةَلىَ لةئومةمت لةسةر ئيمان و ئيسالمةتى دؤك

 .واكاندا ديَتةر بىَ برِدةنيَرىَ و ثيَش قيامةت هةرضى برِوادارة دةيباتةوة و ئةهواَ قيامةت بةس
 ؤمةَليَك هةردةبن سةرمةشة بن بؤئةمةش بةَلطةية كةخوا نورى ئيسالم دريَية ثيَدةدات و ك

 .  ببات ََئةوةى هةرضى هةقى بوىَ ضاويان 
 :ى ئيسالم  (ديدجت)هةواَلدان بةتازةبوونةوة و /سى وسَى 
أبو داود ()ها ينلا د دن رأس كل مائة سنة من جيدمة علإّن اهلل يبعث لذه األ):  دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت  

دييى خوا  خواى طةورة بةرِاستى هةموو سةرى سةدساَليَك كةسيَك دةنيَريَت كة: واتة (.صحيح/
ئةمةش بةدريَيايي ميَيووى  ، يانؤب (ددجم) ببيَتة بباتةوةو تازة بباتةوة و موسَلمانان هوشيار

 (.طيالنى ، مةودودى ، بةنيا ىعبدالجزيز ، عبدالقادر رةموحسن البصرى،ع)وةك دةيبييني  ئيسالمى



  

 طةشبينى ثةرو رد ى ئيسالمى  
دةست طرتن بةقورئان و  يةؤ، بهةرضى ثيَويست بيَت بةئوممةتى طةياندووة(خ.د)حةزرةت 

 (خ.د)ومتان حةزرةت  ،سونيةتةوة ، مايةى رِزطارى وسةرفرازى ية لةهةموو كات و شويَييَبدا
ن مامةَلةى لةطةَلدا ؤموسَلمانان كردووة تابةرضاو رِوون بن و بزانن ضؤاشوبى بباسى فيتيةوئ

 .ببةن 
تازة كارلةكار : ئةوةنةبووة كة برِوادار بىَ هيوابيَت و بَلىَ  ؤئةم باسى فيتية و ئاشووبةش ب

وة ئةوة بووة كةهةمووى بةيةكةؤنةخيَر ، بةَلبو بة ثيَضةوانةوة ب ؟دةكريَت ؤترازاوة و ضيمان ب
شةكانيةوة َويَيريَتةوة ، واتة نابىَ يةكىَ فةرموودةيةك بيَيىَ لةبارةى ؤسةير ببرىَ و لةهةموو ط

ضونبة ضةندةها فةرموودةى تريشمان هةية كةباس لةداهاتوويةكى طةش ... فيتيةوةو بىَ هيواببىَ 
 ...سثانةدا ؤئيسالم و باس لةزاَلبوونى موسَلمانان دةكةن بةسةر ئةو ك ؤدةكةن ب

طةشبني (خ.د)هةميشة ثيَغةمبةر : واتة (يتفاءل وال يتطري (خ.د)كان رسول اهلل : ) ئيب عباس دةَليَت
 .نةبووة  بىَ هيوابووةو هةرطيز 

ئةوةتا لةطةرمةةى ناِرةحةةتى وفشةارى دوذميةان دا طةةش بييةةو بةةنوورى ثَيغةمبةرايةةتى         
 عنكم ماترون ِمنن الِشندة ، وإنني    هللنفسن بيده ليفرجن ا والذإ ):  دةرِوانيَتة دنياو رِووداوةكان و دةفةرمويَت

ة ، وليهلكن اهلل كسرى وقيصنر ، ولتننفقن كنوزهمنا يف    بمنا، وأن يدفع اهلل إلي مفاتيح الكعآأطوف بالبيت العتيق  أنرجو أل
 ةتيحة نارِة خوائةةم  بةةدَلييايي  بةدةسةتة  ميةى  بةةو خوايةةى طيةانى   : واتةة   ارى ومسلم ،خب ( سبيل اهلل

وافى ةبةىَ تةرس و بةئةةمييى تة     وفشارانةمان لةسةرهةَلدةطريَت كةدةيبيين ، وة من هيوادارم كةة 
كةعبة بداتة دةستم ، وة هةروةها خواى طةورة كيسةراو   ىكةعبةببةم و خواى طةورة كليلةكان

 . ى خوادايَر قةيسةر لةناوبةريَت و مالَ و سامانيان بةخت ببةن لة
 مةشخةَلدارانى ثةيامى خوا

رى ئيسالم ئةطةر ؤةشخةَلدارانى ثةيامى خوا دةست بةدةست ئةم بةرنامةية دةطةيةنن و خم
ماوةيةكى كةم بشةطرييَت ، هةةرطيز ئاوانابيَةت تةاوةكو ذيةان لةةم سةةرزةوى يةةدا مابيَةت           ؤب

أتي أمر اهلل تزال طائفة من أمتن قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذلم أو خالفهم حتن ي ال):  دةفةرمويَت(خ.د)حةزرةت
 بةرنامةةى  طةياندنى بة مةَلىَ لةئومةمت هةَلدةسنتؤبةردةوام ك:  واتة  .مسنلم  (وهم ظاهرون علن الناس 

زيانيان ثيَياطةيةنىَ ئةوانةى كةثشتيان ناطرن يان دذايةتيان دةكةن ، تاوةكو قيامةت ديَةت و   خواو



  

فةرموودةيةةكى تةريش دا    لةة .. ئةوان لةناو خةَلبا ديارن و ناتويَيةوةو هةميشةة سةةر مةشةقن    
: واتةة . ابنن ماجنه وأمحند وابنن حبنان     ( اليزال اهلل يغرس يف هنذا النذين غرسنًا يسنتعملهم يف طاعتنه      ): دةفةرمويَت 

 ؤلةخزمةت بةرنامةى خوادابن و كارى بة  مةَلة كةسانيَك ديَيىَ كةؤبةردةوام خواى ثةروةدطار ك
 ..ببةن 

 بآلوبوونةو ى ئيسالم 
كرا دةركةوت كةردارة سةةربازى يةةكانى     سةرثةرشتى ئةزهةر بة ةوةيةكدا كةَلييؤليَب لة
رِووى داوةو ، لةهةةموو   نزيبةى هةشتا غةزاو سرية بووة وتةنها لةحةوتياندا شةرِ(خ.د)ثيَغةمبةر 

و لةةةكافرانيش سةةةدو  كةةةس شةةةهيد بةةوونؤئةةةو شةةةرِانةش دا لةموسةةَلمانان سةةةدو سةةى و ن
ة دووسةدو ثةجناويةك كةس ، كةنزيبةى ذمةارةى ئةوكةسةانةية   دوانزةكةس ، وةهةمووى دةكات

 .لةساَليَبدالةرِووداوى ئوتومبيلدا لةشاريَبى مام ناوةندى دا لةناو دةضن  كة
كةنابىَ (خ.د)رِيَيمايي حةزرةت  بةوة ؤئيسالم بةنيوة دوورطةى عةرةبدا بآلوب. .بةَلىَ 

بةفيجلى  دةستبثاريَزن مةطةر كةسيَك كة يَت و دةبىَرئافرةت و ميالَ و ثريوثةكبةوتة ببوذ
 .. ببيَتةوةرِووبةرِوويان 

تةوة كةضى لةرِاستيدا ؤر و بة شيَر بآلوبؤدوذميان ثرِوثاطةندة دةكةن كةئيسالم بةز
دةرةوةى  ئةوةتالةسةد ساَلى يةكةمى هيجرةتدا رِيَيةى بآلوبوونةوةى ئيسالم لة،وانةبووة 

 : ة بووة نيوةدوورطةى عةرةبدا بةم شيَوةي
 .% ()وآلتى فارس رِيَيةى موسَلمانان لةسةدا ثيَيج بووة  لة
 . %() لةسةدا سىَ بووة نوآلتى عيَرامش رِيَيةى موسَلمانا لة
 . %() رِيَيةى موسَلمانان لةسةدا دوو بووة اوآلتى سوري لة
 . %() رِيَيةى موسَلمانان لةسةدا دووبووة وآلتى مصر لة

  %() ةسةدايةكلا رِيَيةى موسَلمانان كةمرت بووة لةوآلتىئةندةلوسيش د
ئيسالم لةو رِيَية كةمةوة وردةوردة بةكاريطةرى بةهيَزى لةسةردلَ و دةروون خةَلبانيَبى 

سةدا بيست  لة بوو بة لةم ساالنةدارى كيَش كرد بةرةو ئيسالم تاوةكو رِيَيةى لةو وآلتانةدا ؤز
 .%() و ثيَيج 

 .ك ()لةئيَران لةساَلى 
 .ك ()لةعيَرامش لةساَلى 



  

 .ك ()لةسورية لةساَلى
 .ك ()لةميسر لةساَلى 

 .ك ()لةئةندةلوس لةساَلى 
موعجيزةى  بة رى تر هةر بةكاريطةرى خوورِةوشتى جوان و هةرؤششيَبى زؤوك ثاش هةولَ

لةسةدا ثةجنا خةَلك زياتر بوو بةرةو ئيسالم تا طةيشتة  قورئان وفةرموودة رِيَيةى هاتيى
 : لةو وآلتانةدا بةم شيَوةية %()

 ك ()لةئيَران لةساَلى 
 ك ()لةعيَرامش لةساَلى 
 ك ()لةسورية  لةساَلى 
 ك()لةميسر لةساَلى 

 ك ()لةئةندةلوس لةساَلى 
 :بةم شيَوةية  %()ثاش ضةندةها ساَلى تر رِيَيةى ئيسالم طةيشتة 

 ك()لةئيَران لةساَلى 
 ك()لةعيَرامش لةساَلى 
 ك()لةسورية لةساَلى 
 ك ()لةمصر لةساَلى 

 ك()لةئةندةلوس لةساَلى 
 ييؤلةسةرخ ر بةؤز بةَلبو موسَلمان بة نةبوون  شيَر بة و رؤكةواتة خةَلبى بةز

 ئةو ووتةكان نةمان وموسَلمانانغتةوةوهةرئةوةندةىحبومةت و دةسةآلتدارة تاؤبآلوب
 ..يان شباندو خةَلبى ئازاد بوون ئيرت خةَلبى هاتن بةرةو ئيسالم بةربةستة

( 21:الكهف)[ شاء فليكفر من ومنؤاحلق من ربكم فمن شاء فليوقل ]نية ركردنؤئيسالمدازئاشبراية لة     
ن ال أنفضام لا بالعروة الوثق كقد استمسفمن باهلل ؤال إكراه يف الدين قد تبني الرشُد من الغي فمن يكفر بالطاغوت وي] هو

 (:البقرة [)واهلل مسيع عليم 
يةةوىَ بةابرِوابهيَيىَ و   دةثةروةردطارتانةوةية،هةركةةس   هةةمش ورِاسةتى لةة    ثيَيان بَلةىَ : واتة
 . يةوىَ بابرِوانةهيَيى ناهةركةس 



  

رِاستى رِيَبازى ضةاك ودروسةت   بةئيسالمدا،ضونبة  وةرطرتيى بريوباوةرِى نية لة ركردنؤز)
و  اغوتت، جائةوةى باوةرِى نةبيَت بة  ىكةشرطومرِايي و سة تةوة لةؤشبرا بووةوجيابرِوون و ئا

كةارى  ؤبةةهيَزترين ه  باوةرِى دامةزراو بيَييَت بةخوا ، جابيَطومان ئةو كةسة دةسةتى طرتةووة بةة   
نيةةو هةَلياوةشةىَ ، خةوايش    ؤب كةثسةانى  ِكةةوتووة  بريوباوةر  مةزراوترينارِزطارييةوة ، شويَن د

 (.ةرو زاناية بيس
ضةى  ؤم دا بؤرِةنطة يةكيَك بَلىَ ئةى ئةو جةنطانةى رِوويان دا لةطةلَ عةرةب و فةارس و رِ 

م رِيَطربوون لةبةر ؤهةريةكة لةدةسةآلتدارانى عةرةب و دةسةآلتدارانى فارس و رِ :دةَليَني! بوو ؟
 ةلوانة بةربةست بوون خةَلبى بةئازادى بيبيسنت و بةئازادى دواى ببةون ، واتة ئة ئيسالمدا كة

بةآلم هةرطيز .. ئيسالميش بةفةرمانى خوا ئةو بةربةستانةى البرد .. ئازادى فيبرى خةَلبدا  يَىرِ
كةةس  يةو دَلدا برِواهيَيان لة موسَلمان،ضونبة نةكردبة خةَلبى رؤز هةرطيز بةوطةالنى قرِنةكرد

رِاستى ية ، ئةوةتا كةنيسةكان و شويَيى ئةم ؤب شايةتيش.. ر فةرزى ببات و بيسةثيَيىَ ؤناتوانىَ بةز
ديَةر زةمانةةوة    ثةرستشةكانى ئاييةكانى تر تائيَستا ماون ،ئةوةتا شويَن كةوتةى ئاييةةكانى تةر لةة   

تةوة ، بةثيَضةةوانةى  ؤر بآلونةبؤر بةشيان دان بةو رِاستيةدا دةنيَن كةئيسالم بةزؤتائيَستا ماون و ز
يان مامةَلةيان كردووة ، ئةةوة جةةنطى خةاض    ؤةلَ غةيرى خخةَلبانى ترةوة كةبةئاطرو ئاسن لةط

ذئاوا ، ئةوة جةةنطى جيهةانى   ؤلةئةندةلوس ، ئةوة ئيستجمارى رِ(حماكم التفتيش)ثةرستان ، ئةوة 
 كةةس نةها ئةافرةت و ميةالَ بةىَ    ؤن كةسى تياكوذرا و بةمليؤملي()يةكةم و دووةم كةزياتر لة 

  !مانةوة
و  يةان ؤيلةة الى خ ؤداماويان رِفاندو كرديانن بةك ئةفريقى ضىئاشبراشة كةئةمريبىيةكان 

مار ؤ، كةخاَليَبى رِةشة بةناوضةوانيانةوة وميَيووش هةمووى لةسةر ت نشتييان ثيَوةكردؤوفر كرِين
 ..كردوون 

 زييدانةةكان  ن موسةَلمانيان لةةناوبرد لةة   ؤملية ()نزيبةى  ئةوة رِووسياى رِووسياش كة
 . رِن ؤدةيانويست سةركوتيان ببةن و ئاييةكةيان ثيَبطر ؤبةز كة ولةسيربيادا

رِايي كةوذرا  ؤن كةس بةةخ ؤنزيبةى سىَ ملي يان قةتلَ و عامى ئةمريبى يةكان  لةظيَتيام كة
 .. تان حةكةم بن ؤو رةفتاريان لةواَلتانى تر خ شيماو ناكازاكىؤ،ئةوةش هيَر



  

مةةتبار  ؤرة دةيةةويَت ئيسةالم ت  ر سةيرو سةمةرةية ئةوةى دةستى بةةخويَن سةوو  ؤبةرِاستى ز
 يَةى ببات و دةستة ضةورةكةى بةثاكرتين و بةرِيَزترين بةرنامةدا بسويَت و هةروا بةقاَلةةى دةم ل 

 ! دةرضيَت 
 !رى شارستانَيتى يةكى نوَى وا هةَلدَى ؤخ

رئاوا لةم دواييانةدا وةكو وةحشيَبى ليَهاتووة ، ؤشارستانيةتى خ)برييار ماكييل دةَليَت * 
بةرزو باآلكان دةشبيَيىَ  بةها ئةوةندة درِندةبووة ثةالمارى هةموو مةعيةوياتيَك دةدات وهةمووكة

 .. املججزة املتجددة311ل (ى لةناوبةريَتؤى و لةوةداية خؤَلةكانى خؤاتة رِؤو ئيجا ضيطى ئاآلند
بى تر شويَييَ دةوراتى فةلةكيان هةية ، ليَرة ئاوا دةبيَت لة ذيارةكان)شبليجر دةَليَت 

يةتى ئةويش شارستان يةكى نويَ خةريبة هةَلديَت لةجوانرتين شيَوةدا كةشارستانيَت، هةَلديَت
 .  املججزةل (حى ثاكى هةية ؤطةورةترين تواناى جيهانى رِ ئيسالمةكة

هةر  و،ذئاوا ئيسالمى نةناسيوةؤبةرِاستى رِ: )يَت يارى فةرِةنسى ديباسبية دةَلريب*
 ؤى ، ئةمةش بؤَلى نةداوة لة بوختان كردن بؤيةوةو كبةرةى دذايةت ةتؤوا ضذئاؤلةسةرةتاوة رِ

ذئاوادا ؤئةوةى بيانووى بةدةستةوة بيَت جبةنطىَ لةطةَليا ، ئةمةش واى كردووة لةعةقَليةتى رِ
يةكةى ئيسالمة كة جيهانى سةردةم بيَطومانيش تةنها يةكخواناس ، بضةسثىَ ضوونى نارِاستؤبوبري

ظايةتى ؤيةكانى ذيارى ماددى سةردةم كةئةطةر بةردةوام ببيَت مرنلةسةر طةردارِزطار ببات 
 (..لةناو دةبات 

ذئاوا ئيسالم ؤرِ ذيَك ديَت كةؤرِ) :دةَلىَ بةريتانياوة بةهةموو جيهان برنارد شو لة* 
دذ ذئاوا تةنها ئةو شتانةى دةخويَيدةوة كة ؤوةردةطريَت ، بةرِاستى ضةند سةدةيةك رِابوورد كةرِ

نوسراوة  ئيسالمى قورئان وةرطيَرِدراوةوثةرِاوى ؤبةئيسالم و ثيَغةمبةرةكةى بوو ، بةآلم ئةمرِ
لةثةرِاوو  ذئاوا تيَطةيشنت كةئيسالمى رِاستةقيية ئةوة نةبووة كةؤبةزمانةكانى ئةوروثاو ثياوانى رِ

 . املججزةل  (ذنامةكانى ثيَشوودا دةياخنويَيدةوةؤرِ
 بةرِاستى ئيسالم فةزَلى هةية بةسةر ئةوروثاوةكة: )دةَليَت(ناردولي)نط نووسةرى بةناوبا* 

دان دةنيَن  مةسيحيةتيش قارِةى و بيَطومان ئةوروثا نزيبدا داهاتوويةكى لة ثيَدابيينَي، ثيَويستةدانى
 .وموسَلمانان فةزَليان هةية بةسةريانةوة  بةوةدا كةئيسالم



  

ذانة زياد دةكةن، كةئةمةش ؤاستى موسَلمانان رِبةرِ)دةَليَت (نسبس)َلةرى بيانى ؤليَب*
 .(ييدويةتى و ثاية بةرزى ئيسالمةبةَلطةى ز
ر يوفوليفل ؤفيسؤثرِ)يةكان  زايةندى ية شىؤنةخ دةرمانى ئةَلمانى طةورةترين زاناى* 

شى ؤنةخ ؤزييةوة باشرتبيَت بؤو هةرطيز ضارةسةريَك ناد اهةرطيز)ى بةرلني دةَليَت ؤلةزانب(زت
لةقورئاندا كةخوا تيايدا (خ.د) (حممد)بةزيوةتة سةر ثيَغةمبةر انى زايةندى لةم فةرموودةيةى ديةكا

من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكن لم إن اهلل خبري مبا يصنعون ، وقل  وامنني َيغضؤقل للم ] :دةفةرمويَت 
باء بعولِتِهنَّ أو أبناء بعولتهَن آِئِهنَّ أو باآ  ُعَلِتِهنَّ أومنات يغضضن من أبصارهن و حيفظن فروجهن وال ُيبدين زينتهن إال لُبؤللم

ِئِهَن أو ماملكت أميانهن أو التابعني غري أولي اإلربِة من اأو إخوانهن أو بين إخوانهّن أو بين إخواِنهََِن أو بين أخواِتِهَن أو نس
 ُجِلِهَن لُيْعَلَم ماُيخفنَي ِمن زينِتِهنَّ وُتوبوا اا اهلل مجيعًا أيهاالرجاِل أو الطفل الذين   يظهروا علن عورات النساء وال يضربن بأر

 (31-31: النور[) منون لعلكم تفلحونؤامل
 ئافرةتانى سةرجندانى ضاويان بثاريَزن لة: بةثياوانى برِوادار بَلىَ (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر : واتة 

دةم )ن دةرنةخةن جطةلةوةى كةديارة ياؤجوانى خ،طوناهو  يان بثاريَزن لةؤنامةحرةم، داويَيىخ
يان دةرنةخةن ؤشةكانيان بدةن بةسةر سييةو مليانداو جوانى و زييةتى خؤسةرث ،با(ضاوو دةست
يان ، يان باوكى ميَردةكانيان ، يان كورِى ؤهاوسةرةكانيان نةبيَت ،يان باوكى خؤبةتةواوى ب

برازاكانيان ،  يان خوشبةزاكانيان ،  يان ، يانؤبراكانىخؤب يان ،يان كورِىميَردةكانيان،يانؤخ
خى تايبةتدا ؤكةلةبارود)يان ئافرةتيَك كة ثةيوةنديان هةية ثيَبةوة ، يان ئةوانةش كةنيزةكانيانن 

 ..شىؤلةبةر ثريىونةخ)ماَلةكانتاندا دةذين و ثيَويستيان بةئافرةت نية لة يان ئةوانةى كة(هةبوون 
دروست  ؤئارةزووى جيسيان ب)نيةو  ئافرةتاندا لة زاييانشارة هيَشتا ياخودئةو ميداآلنةىبة(هتد

تادةنطى خشلَ و )، نابيَت ئافرةتانى ئيماندار قاضيان دةرَةن وثيَيان بدةن بةزةويدا (نةبووة 
زييةتدار و خشَلدارن ، كةواتة هةمووتان ئةى برِواداران بةرةو  و بزانريَت كة(ثاوانةكانيان بيَت

 .  بنئةوةى رِزطاروسةرفرازؤبطةرِيَيةوة ب ئةو ةزامةندىرِ الى خواو بةدةستهيَيانى
ظ كةثابةندى ببيَت ،لةبةرئةوةشة ؤمر ؤئيسالم ئايييَبى ئاسانة ب)دةَليَت (و أوجني يوغيسم*)

 . ل (...تة قوآليي ئاسياو ئةفريقياو ئةوروثاو ئةمريباؤتةوةو ضؤكةبةهةموو جيهاندا بآلوب
دياردةى هاتن بةرةو ئيسالم لةئيَستادا )دةَليَت (الماك دارتاإفا )فةرِةنسى  زاناى ئافرةتى*

ذئاوا بةئيسالمةوة سةرةجنامى ئةو ثرسيارانةية كة ؤثابةند بوونى الوانى رِ ، شايانى لةسةر وةستانة
لةرِابردوودا زياتر  ،نةبيَت دادةست ناكةويَةت لةئيسالم ندةروونياندا هةيةو وةآلميا ولةدلَ 



  

َلةرةوان دةهاتن بةرةو ئيسالم بةآلم ئيَستا هةموو ضني تويَيةكان ديَن ؤايان و ليَبستؤزانايان و مام
 . املججزة ل ( بةرةو ئيسالم 

 لةرِوسياى ( القانونوالدولة  ) رِ لةياسادا لةثةاانطاىؤثسث (منيليونيدسيوكيانيي)رؤفيسؤثرِ*
 لة ئيسالمى لةشةريجةتى سوود وةرطرتن ؤطةش و رِوون هةية ب يةكىؤئاس) ئةَلىَ ئيتحادى

 .ل (رِووسيادا  يَىدةستوورى نو
 مارك و فنلند يرويج و دانةسويدو ن

 ديسمربى (-)سيَبى بةست لة نانفرؤى ئيسالمى كيتةوآلتانى ئةسبةندنافيا رِاب لة
 ىؤزانب قوتابى ،الويَبىسيَبتةمبةر و كاريطةريةكانى كرا ىرِووداوى  باس لة كةدا ،ز ()
 ئامادةبووان شىؤدَلخ مايةى ى رِاطةياندو بووةؤخ سةدا موسَلمانبوونىننفراؤلةوك ويدىس

 ل.. كرد بةوةقف كةببيَتة بيبةى لةبةركردنى قورئان  ثريى سويديش ظيَلاليةكى وثياويَبى
 .املججزة 

 !هاتن بةر و ئيسالم بةرد وامة
 ر زةغلول جنارؤديةدا وةك دكتمةَلىَ بانطخوازةوة لةوآلتى سجوؤى هةوَلى كؤبةه /يةكةم

وهاوةآلنى ، توانرا لةثيَيج سةد هةزار سةربازو ئةفسةر كةهاتبوونة ناوضةى كةنداو بيست 
 كة وعومرةوهةنديَبيان حةج ؤريان ضوون بؤببةن لةثياوو ئافرةت ، ز موسَلمان ََ هةزاريان

 بةسةر بةخشييةوةىدابييبردنى قورئان و ؤمووضةكةيان دةبةخشى ب نيوةى كةوان بوونؤفرِ
 .نية للحضاراتآالقوانني القر 231ل / ئةمريبا هاوةآلنياندا لة

ببةم لةطةلَ ئةو  ، تاقسة ئامسانىقاعيدةى مةليك عبدالجزيزى  ؤضووم ب :ثياو باشيَك دةَليَت
ئةمريبيانةىموسَلمان بوون ،يةكيَك لةو ئةمريبيانةةم بييةى ، بةاال بةةرز و رِووطةةش و نةورانى       

ضةى ئةاوا سةةرى سةفر     ؤى بثرسةم ب يَة مى ليَبردم ، نيازم بةوو ل الوو سفر كردبوو،سةسةرى هةم
تةازة وا لةمةكبةة هاتومةتةةوةو عةةمرةم     : )بةوت  و بةشانازى يةةوة وتةى   مكردووة ، ئةو ثيَش

ضةى  ؤزيَبى ََ بربِيت ، بؤدةكرا تةنها قيت كورت ببةيتةوة و ت ؤئةى باشة خ: ومت  ، !(كردووة 
 ؤم بة ؤهةةموو تةمةةمن خة   )وتةى  ،ئةوةى سةير بوو وةآلمةكةى خستمية طريةان  ؟ئاوا سفرت كرد 

  .املججزة ل (خوا جوان ببةم ؤم بؤهاتووة كةخ كاتى ئةوة  جوان دةكردئافرةتان 



  

 ثيةاو كةة هةمووقةيى   ؤب ةديارة دةكريَت تةنها قي كورت ببريَتةوة ، بةآلم خيَرى طةةورةتر )
 سةرى ئاوا ثاداشتتيى دةستبةو زياتر ؤئةميش ب ، مرةوعو حةج دواى لة ببات سفرى و بتاشىَ

ذة ؤرِ ى رِةمةزانةدا موسةَلمان بةوو بةوو ، ئةةو نيةوة      ؤنيوةرِ لة هةروةك ئةوةى كة سفركردووة،
موسةَلمان بةووم سةبةييىَ     ؤية وامةن ئةةمرِ  نةاستة سبةييىَ و بَلىَ قةيدى ضذوو بوو ؤيةكسةر بةرِ
 ..!(ذو و دةمبؤيةكجارى بةرِ
 : تةنزانيا سَلمان بوونى قةشةيةك لةمو/دوو م

خةواى  : بةاوكى دةثرسةيَت    ذيَك لةؤكورِيَبى دوانزة ساَلى دةبيَت ، ر تةنزانيا لة قةشةيةك
 ! سثى ثيَست و رِةش ثيَستةكان جياوازة ؟

 !ضى ئةو ثرسيارة دةكةيت ؟ؤب: باوكى دةَلىَ 
ان نةيةنةة دةرةوة سةثى   بةةجيا دةضةية كةنيسةةوةو تائةةو    سةت  رِةش ثيَ دةبييم كةة : دةَلىَ 

 ! ثيَستةكان ناضن 
كورِة دةستى باوكى طرت تامزطةوتيَبيان ليَدةركةوت كةنويَيى هةةييى يةان دةكةردو     ائيج

 ...هةموو رِةطةزةكان بىَ جياوازى لةمزطةوتدابوون 
  ئيَمةش تةنها ئةو خوايةة نةثةرسةتني ؟   ؤبيةك خوايان هةية، ئةوةتا ليَرة هةموو: وتى كورِةكة

 !! كة واقى  ورِمابوو ، نةيدةزانى ضى ببات باو
ديارة كورِةكةى ثيَشرت موسَلمان بوو بوو بةبىَ ئةةوةى بةاوكى بزانيَةت ، ئيجةا كورِةكةةى      

 بةاوكى  ر ثارِايةوة كةخوا هيدايةةتى ؤنويَيى هةييى و ز ؤناو مزطةوت بؤوضووب باوكىبةجيَهيَشت
 ...باوكيشى موسَلمان بوو بدات،خواى طةورةش نزاو ثارِانةوةكةى ليَوةرطرت و 

شبةوت و دايبى ؤنةخِر ش ثَيس  بوو لةخوارووى ئةفريقيا مناَلَيكى  ورىلجورج ميتس /سَى يةم
ََ بةوو رِازى نةةبوو فةحسةى     ىشخانة ، هةرضى ثارِايةوة ، ثزيشبيَبى سثى ثيَسةت ؤنةخ ؤبردى ب

ةناوماندا لة نامانةوىَ ئيَوة ريَت ئيَممبضاكرت واية :)ى وتةكةبةدايب و، ببات و ضارةسةرى ببات
وةوطةورة بوو ، ئيسةالمى ناسةى   ؤثزيشك ضاك بو  بةبىَ داوودةرمان ةكة، خوا كردى مياَل(مبيَين 
ى ؤو نةاوى خة   شويستؤدةستى شيَخ ئةمحةد ديدات و ناوى ئةمحةدو حممد وديدات ى خ لةسةر

 (...حممد على ديدات) ؤرِى بؤط
يدن وحةزى دةكردببيَتة ثزيشك بةآلم نةبوونى ونةةدارى  ئةم كورِة بةردةوام بوو لةسةر خويَ

خويَيدنى كردو  كةفالةتى ئةويش(حممد على كالى) ؤية نامةى نارد بؤ، ب يَي دارِ لة نسث بووؤك



  

! ن ثزيشةبيَك ؟ ؤضة  مبةةآل  ،شش ئاواتى هاتةدى و بةووة ثزيشةك  ؤثاش ضةند ساَليَك هةولَ  و ك
ذيَةك سةثى ثيَسةتيَك    ؤرِ ،نيَوان كةسةدا نةةدةكرد   ثزيشبيَبى رِةوشت موسَلمان كةجياوازى لةة 

 .ر ناساغة و ئاهو ناَلةى بوو ؤهاتةالى و واى ثيشان دا كةز
ر سةرسةام بةوو   ؤدواتر سةثى ثيَسةتةكة كةةز   .هةرضةند فةحسى كرد هيضى واى شك نةبرد

ش ؤثزيشةبم ويسةتم تاقيةت ببةمةةوة بةزامن تة       ؤبةرا ميةيش وةك تة   :وت  يَىجوانى ث لةمامةَلةى
 .زثةرستى يان نارِةطة

دا،  ديةدات  رحممدؤلةم رِووداوةوة بوونة هاوةلَ وسةرةجنام موسَلمان بوو لةسةردةستى دكت
 ؤطيَرِايةةوة بة  رة سةثى ثيَسةتةكةيان   ؤدكتة دةسةةآلتداران   اوة خيَرؤندةهةواَلةكةش بآلوبةهةرئةو

ى ترضةاوى  ئةةوةى كةسة  ؤئةةو ناوضةةية ، ب   ؤئةوروثا ، ضونبة لةطةلَ ميدةدةرةكاندا هةاتبوو بة  
شةويسةتى  ؤئةةوةى خ  ؤب هاتووةبةرِاستى ئيسالم )دةَليَت  ديدات على ر حممدؤجادكت ..ليَيةكات

 .  املججزة ل (..يةوةى رِيَيمايية بةرزو باآلكانؤبآلوبباتةوة بةجيهاندا بةه
 زانانى نةوتى ئةمريبى موسَلمان :د  بريانةمحئةموسَلمانبوونى زاناى نةوتى ئةمريكى /ضوار م 

لةةبارةى   ،وآلتة ئيسالمييةكاندا ذيانى بةسةربردو كةارى كةرد    لة هةندىَ ى ئةوةى لةؤبوو بةه
لةطةلَ هةموو كات  ونيان وئاسانةودةطوجنىَ يييَبى نةرمابةرِاستى ئيسالم ئ)موسَلمان بونيةوة وتى 

ى اكى بةةرِوادار دَلةةمةةن دَلييةةابووم كةةةدَلى ثةة كةةة و شةةويَن و سةةةردةميَبدا ، ئةوةنةةدةش بةسةةة
 .(موسَلمانانة

 .رندرية طرافيلئاموسَلمان بوونى لويس / ثَينجةم 
 وبةجىَ دةكرا يَى جؤداوا ببرداية ب ن وهةرضىؤتواشي لة ناوبراو لةطةلَ دايك وباوكيادةذيا

 .ريان دابووية ؤز ىناز
وةحشةيةتةوة رِادةكيَشةا بةةرةو     بةوثةةرِى  بييى رِةش ثيَسةتيَبى  ئةمريبى ليسيَبىؤث ذيَكؤرِ

شتاية ، شتيَبى ناشرييى دةكرد بةرامبةر رِةش ثيَستةكة يؤليس و هةرضيش بةاليانا برِؤلى ثمبيَؤتؤئ
 . هتد... ماَلى بوو ثيادة وا هى ، هى وابوو تفى ََ دةكرد ،

 ئةةوة رِةش ثيَسةتةوئةوخويَيةى   : دةكةةن ؟ وتيةان  يَواى ل ؤلويس لةدايك و باوكى ثرسى ب
يةكاندايةة وئةوانةويَيةةى ئةمريبيةةكانيان ناشةرين     يةة كةلةئةمريب داية لةو خويَيةة ن لةدةمارةكاني

ثةاش ماوةيةةك يةةكىَ لةةو رِةش ثيَسةتانة بةووة        .كردووةو سةرضاوةى هةموو خراثةو تةاوانيَبن 



  

ش بوو ، لويس دةضووة ماَليان و دايةك و بةاوكى دةبييةى    ؤر خؤيان ز هاوةَلى لويس و برادةرى
 .كةس نية  ؤر بةرِيَزن و هي  زيانيان بؤكةز

 ،دذى ئةوةبوو رِةطةزثةرستى هةةبىَ و رِةشةةكان بضةوسةيَيريَيةوة     طةورةبووهةميشة لويس
ش بن ، ثرسيارى كرد ََ ؤن بةبىَ ئةوةى نةخؤناخ هي ذ برادةرةكانى ؤهةستى دةكرد كةهةندىَ رِ

ئةةوةى  ؤب: ذووين ، ئةويش ويستى هةروةك ئةوان هي  نةخوات ، وتيةان  ؤئيَمة بةرِ: يان ، وتيان 
كرد ، ئةو ئيسةالمةى   ؤخيَرت دةست كةويَت دةبىَ لةثيَشدا موسَلمان ببيت و باسى ئيسالميان ب

إن ] ناكاو باشرتين كةس الى خةوا ئةوةيةة كةةزياتر ثاريَزكةار بيَةت       كةجياوازى لةنيَوان كةسدا
شةريف و ذنةى    كريم ؤرِى بؤى طؤسةرةجنام لويس موسَلمان بوو ناوى خ ..[ اكرمكم عند اهلل اتقاكم

خواو بةردةوام بانطةةوازى   ماَلى حةجىؤسىَ جار ضوو ب هيَيا و ضةند مياَلى موسَلمانى خستةوة ،
ن وتةةارى هةةةييى دةدا و لةسةةةر دةسةةتيا  ؤتسةةالمى واشةةيئيرجةةاريش لةةةمركزى ؤدةكةةردو ز
  ..املججزة  ل  .انيادا تريةر موسَلمان بوون لةئةمريبا و لةبؤخةَلبانيَبىز
 :رك ؤى نيويؤذنامةطةرى لةزانكؤستاى ِرؤسَلمانبوونى ماممو/شةشةم 

ذنامةى ؤمةَلىَ رِؤلى دةنطى ئةمريبا و كيراسوب بوو بةميغرةناوبراو طاور بوو ، لةم
 :ب دا دةَلىَ يرغةنيويورك ،وةلةبارةى مانةوةى لةم

وو خيَزامن ، ام و خؤخ ؤب بوو بةخيَر و بةرةكةت بيغرةم لة مانةوةم لة هةشتاكاندا
نزيبةوة جوانى رِةوشت و رِةفتارى  ، لة نيويورك لة بيييبووم بييىجياواز لةودنيايةىبة دنيايةكم

 ...بةرزى موسَلمانامن بييى كةرِاى كيَشام بةرةو شةريجةتى هةمش 
مةَلىَ ؤدا ، يةكسةر ك (ربا ) ذيَك لةضاَليَك قاضم هةَليوتا لةبازارِى شةعبى شارىؤرِ

جاريَبيش ! ئازارم ثيَطةيشتووة ؟ ؤر خةميان بوو دةيان ثرسى ئاخؤز يارمةتيم وؤمةغريبى هاتن ب
و ئةيانويست خزمةمت  ر بةطةرمى سةردانيان كردمؤدةرودراوسىَ و هاوةآلن ز ، ش كةومتؤنةخ

و كةس  يةتىؤنابييى، ضونبة هةركةسةو سةرقاَلى خ ببةن ، بةرِاستى الى ئيَمة لةئةمريبا شتى وا
 ئةوة: دةَليَن !بةبىَ بةرامبةر؟ ن ئةو هةموو لوتفةيان هةيةؤدةثرسم ض كة جا ،نايثةرذيَتة سةركةس

  .فةرمانى ثيَداوين(خ.د)بردووة لةسةرمان و ثيَغةمبةرةكةمانئيسالم فةرزى
م كرد ، عةقيدةى يةكخواناسى دلَ ؤر زانادا طفتوطؤديراسةى قورئامن كردو لةطةلَ ز

ال ُتْدِرُكُه االبصاُر وهو ُيدِرُك  :] يدةوة كة  دةفةرمويَتئةم ئايةتةم خويَ ذيَكؤ، رِ ودةروونى ثرِكردم
 [ عليكم حبفيظ نافعليها وما أ مَنن أبصر فلنفسه وَمن َعماالبصاَر وهو اللطيف اخلبري ، قد جاءكم بصائر من ربكم ف



  

يييى هةموو لةدنيادا ضاوى ئييسان ناتوانىَ خوا ببيييَت ، زانيارى ئةو خواية و بي ):واتة  (:نعامألا)
هاتووة لةخواوة  ؤبيَطومان بةرضاورِوونيتان ب ،تةوة ، هةرئةوة وردبني و ئاطاية ؤشتيَبى طرت

يةتى و هةرضيش كويَر بيَت لةبةرامبةريا ؤخ ؤو شويَيى ببةوىَ ب رِاست ببييىَ يَى،جاهةركةس رِ
 .وةسةرتانة بةم ضاوديَرني(خ.دبةرمثيَغة: واتة) من وة ، دةكةويَتليَ زيانى يةتىؤخ ؤئةوة ب

من  ؤنةطرياو فرميَسك بةضاوما هاتةخوارىَ و ، دَلييابووم كةئةمة ئاماذةيةكة ب ؤم بؤئيرت خ
م و ذن و ؤئةمريباو خ ؤم ثيَضايةوة و طةرِامةوة بؤية دةست و برد خؤكةخيَرا موسَلمان مب ، ب

  املججزة ل . مان رِاطةياندؤكورِةكةم لةمزطةوتى طةورةى نيويورك دا موسَلمان بوونى خ
 : ى ئةمريكى (ماركو أنطونيو)بوونى موسَلمان/ حةوتةم 

ر ؤذئاوا سةرطةرمى ذيانى دوور لةخوايي و نةفامى بوو ، زؤربةى الوانى رِؤئةم الوة وةك ز
 :دةَليَت .ى بيويَيىَؤباو لةناو ئافرةتاندا خبى  جوان ؤش بوو كةخؤدَلى بةقية ثرِةكةى خ

و ثرسيارم لة قةشة كرد  ىكاثوليك ياَلمدا ، ضوومة كةنيسةىر ثرسيار دةهات بةخةؤز
خوا دةزانيَت  :دةيووت  ، وةآلميَبى وام دةست نةكةوت دَلم ئاو َواتةوة و هةرضيم دةوت

ئةطةر مةرجةعى ئاييى يةكةمان هي  نةزانىَ لةئاين ،ئةبىَ ميى داماو  : مدا ومت ؤلةدَلى خ! نة ؤض
 ! ضى ببةم ؟

 ؤرِم ، شتيَبم بيستبوو لةبارةى ئيسالمةوة ، ضووم بؤبط رِيَرِةوى ذيامن ةك ية برِيارمداؤب
بوو ، ناوبراو لةطةلَ  طيفلعبدالكرد كةناوى شيَخ  دايمزطةوتيَبى نيويورك وقسةم لةطةلَ ئيمامةكة
رِوون كردمةوةو وةآلمى  ؤر بةجوانى ئيسالمى بؤز،ئةوةدا كةئيمامةتى دةكرد ئةندازياريش بوو 

دواى ضوارمانط بووم بةموسَلمان ... دةهات بةخةياَلمدا  ثرسيارانةم دةستبةوت كة هةموو ئةو
 و شارةزابووم مييش ، هيَيا بانطخوازم موسَلمانى لةكاتيَبدا كةتةمةمن حةظدة سالَ بوو ، ئافرةتيَبى

م الكيبةرِازيل و هةندىَ ضا ؤكةومتة بانطةوازكردن لةخزمةكامنةوة دةستم ثيَبرد ، ثاشان ضوم ب
  .ئيسالمفيَربوونى زمانى عةرةبى و ؤدية بواَلتى سجو ؤو ئيجا ضووم بلة بوارى بانطةوازدا نواند

 قسةكانى بةردةوام دةبىَ لةسةرو  (عبدالسالم عبداهلل حممد) ؤرِى بؤى طؤناوى خ (ماركو أنطونيو)
،  بياباندارم بييى لةبوونى سوثاى ئةمريبى لةكةنداودا لة طةردةلوَ ؤسوودى ز) :دةَليَت و

ر لةسايةى خواوة ؤرِةخسابوو توانيم بانطةوازيَبى باش ببةم و ذمارةيةكى ز ؤهةليَبى باشم ب



  

ببرىَ  ى باسؤب و موسَلمان بوون ، بةرِاستى ئيسالم ئةوةندة ئاسان و رِوونة هةرضى بيياسىَ
  .(قةناعةت دةكاو موسَلمان دةبيَت

ويتةة  ب ؤتة : تفةى كةردة ناوضةاوى و وتةى     بوونى زانةى ، شايانى باسة كةةباوكى بةموسةَلمان  
 ؤن كةئةوةش جىَ ى شةانازى يةة بة   انةخيَر من بوومةتة موسَلم:دايةوة وتىيوةآلم عةرةب،ئةويش

 .املججزة  ل! ش ؤت
 ! بوونى ثَينج هةزار ئةمريكى موسَلمان / هةشتةم

 ى كةرد لةة  (نةاالعجناز العلمنن للقنران والسن    ) يةكىَ لةبانطخوازةكانى ئةمريبا سةردانى دةزطاى
رِوون كردةوة لةسةر موعجيزةكانى قورئان و سونيةت ،  ؤرِاستيان ب رؤز زانايان و سجودية وآلتى

طةرِايةةوة ئةةمريبا بانطهيَشةيت     ش بوو ، هةموو قسةكانى دةنووسى،ثاشان كةة ؤر دَلخؤئةويش ز
اسى ئيججازى شانزةهةزاركةس ئامادةبوون ، ئةو بانطخوازةش ب رونزيبةىؤز خةَلبانيَبى ؤكرد ب

رتى تايبةتى بةسةردا دابةش كردن ، تةاوةكو  اكردن و فليمى تايبةت بةئيججازى ثيشاندان و ك ؤب
 ،شايةمتان بيَييَت اوى ببةتئيسالم وثيَوة ببات تافيَرى ئيمان  بىَ ثةيوةندي موسَلماندةيةوىَئةوةى 

 ل.  موسوَلمانبوونو  سةرةجنام دةركةوت كةثيَيج هةزار كةس حةز بةموسَلمان بوون دةكةن
 . املججزة

سةةردانيَبى ئةةمريبام كةردو    :دةَلةىَ (اقنرا )ية لةكةناَلى هة رعبدالجزيزمحادكةبةرنامةىؤدكت
سةعات دا هةشةت كةسةيان موسةَلمان     يةك ضارةكة لة ؤوطمةَلىَ طاوردا كةومتة طفتؤلةطةلَ ك

بة رِةمةةزان بةوو   نوو ضةو يان عةسردا كةموسةَلمان دةبة   ؤنيوةرِ بوون ، تةنانةت هى واهةبوو لة
 . ذوو دةبوو ؤنيةتى دةهيَيا و بةرِ يةكسةر

قوماشى  بة ئافرةتيَبى ئةمريبى لةخةويا بييايةكى بييى كة: عبدالجزيز محاد دةَلىَ .د اهةروةه
بةاوكى طيَرِايةةوة كةة     ؤوة بة ؤكةخةبةةرى بة  ، شرابوو ، دَلةى دةاواسةت بضةيَتة الى    ؤرِةش داث
 يةؤ، بديوتة ؤت موسَلمانان كةعبةيةكيان هةية وةك ئةوةية كة: و وتى كى خانةنشني بويةيعةسبةر

ل . شةووى ثيَبةرد  دوايةش  ارةزابوو رشة ؤالويَبى موسَلمانةوة ز ىؤبةهكةوتة ديراسةى ئيسالم و
 .املججزة 
لةدواى  كة: وتى  يةو ى لةكةناَلى دب(الكلمة واخواتها )بيسى لةبةرنامةى كر أمحد ؤدكت /يةم ؤن
 ...ريتانيا موسَلمان بوون ةب هةزار كةس لة()ى سيَبتةمبةرةوة ى كارةسات



  

 !نى ئةمريكى ؤتةلةفزي موسَلمان بوونى بَيذ رَيكى ئافر ت لة/ د يةم 
نى ئةمريبى ؤتةلةفزي داوبيَيةرة لة(هندسة االلكرتونيات)هةية لة  ىسؤليلى رةمزى ببالوري

  .بانطبردنى خةَلبى بةرةو ئيسالم ؤريش ئةدات بؤ، هةوَلى زداو موسَلمان بوو لةساَلى ،
 ،قورئان تيَبطات  ئةوةى فيَرى زمانى عةرةبى ببيَت و باشرت لةؤقاهرية ب ؤليلى ضوو ب 

 او واى ليَبردم لةهةقيقةتدا بييم ، كيَشا بةسةر هةست و ثءَ ئيسالم دةستى)ناوبراو دةَليَت 
من تةرجةمةى قورئامن  )،(خوا لة و دووربوومدا دةذيام (وةهم)ر لة ؤثاش ئةوةى ماوةيةكى ز

خويَيدم ةخالص ، كاالدةخويَيد ، بةتايبةت هةندىَ سوورةتىوجزئى عم تاطةيشتمة سوورةتى 
 . املججزة ل (...ر ئاسان بوو بةالمةوة ؤشايةمتامن هيَياو ز

 
 :سةرضاوةكان 
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ثَيشةكى
خواى ثةروةردطارو دروودو سةالميش لةسةر طيةانى سةةردارى    ؤسوثاس و ستايشى بيَثايان ب      

..                              ثيَغةمبةران و ياروياوةران وشويَيبةوتوان 
َيخلنق الثنوب ، فاسنالوا اهلل ان ُيجندد      ان االميان لَيخَلُق فن جوف احندكم كمنا  :)  دةفةرمويَت (خ.د)ثيَغةمبةر       

ن دةبىَ و دةرِزيَت ، داوا لة خوا ببةن ؤبةرِاستى برِوا لة دَلى يةكيَبتاندا ك: واتة  (االميان فن قلوبكم 
بةة  : هاوةاَلن وتيان بةضى برِوامان تازة ببةييةةوة ؟؟  فةةرمووى   .. كةبرِوا لة دَلتاندا نوىَ بباتةوة

.                                                                                برِواتان تازة ببةنةوة (الاله اال اهلل )وتيى 
بةنرخة (الالنه اال اهلل  .)  ية بوونةوةو سةرفرازىيَوبةتيَطةيشتيةوة،مايةى نو بةرِاستى(الاله اال اهلل )وتيى     

َريَتة تاكةى  (ال اله اال اهلل ) يَية تاى تةرازوويةكةوةو،سةنطيية ، ئةطةر هةموو ئامسانةكان و زةوى َر
ظ ئاتةاجى بةة تاقةة    ؤلة كاتى حةشرو حسابدا كة دلَ دةلةرزىَو مر.. قورسرتة ( الاله اال اهلل )،  تريةوة

يوم يفنر املنرء منن اخينه وامنه      )  ضاكةيةكة و كةس ئاورِ لةكةس ناداتةوة و، خةَلبى لةيةكرتى رِادةكةن
ى لةسةةر  (الالنه اال اهلل  ) ئةا لةةو كاتةةدا كارتيَةك كةة     (بته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شنأن ُيغنينه  وابيه وصاح

نووسراوة ديَتة سةر كةردةوة ضةاكةكان و بةمةةش تةاى تةةرازووى ضةاكةكان  قةورس دةبيَةت و         
 ..خاوةنةكةى رِزطارى دةبيَت 

ن دةستى برايةكى دةطرت و دةيووت هاوةاَلن هةردةم خةمى تازةبوونةوةى برِوايان بووة ،يةكيَبيا 
 ؤوةرة با سةعاتيَك ئيمامنان تازة ببةييةوة ، ئيرت ثيَبةوة دةبوون و باسةى ئيمةان و ئيسةالمةتيان بة    : 

ش لة هةموو كات زياتر ثيَويستمان بة نويَبوونةةوةو  ؤئةمرِ.. يةكرتى دةكرد و يادى خوايان دةكرد 
مةةَليَ يادخسةتيةوةى ئيمانيةةوة ديَتةةوة خزمةةت      ؤيادخستيةوة هةية ، ذيانةوةى ئةةم جةارةش بةك  

                                       (.. منني ؤوذكر فان الذكرى تنفع امل)  طرانى بةو هيوايةى كة سوودبةخش بيَتؤه
يادخستنةو 

  كراكب استظل ماا وللدنيا ما انا فن الدنيا اال) دةفةرمويَ (خ.د)حةزرةت ..هةموو ريَبوارين لةم دنيايةدا / 
( كن فن الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل ) ى فةرموو(ابن عمر)بة  (خ.د)حةزرةت و(بظل شجرة ثم راح وتركها 

ابن عمر سوودى لة رِيَيماييةكة وةرطرت و ئةويش ... واتة  لة دنيادا هةروةك غةريب يان ريَبوار بة
ارةت ليَهات بةتةماى بةيانى مةبة ، ئةطةر ئةطةر ئيَو)   ذطارى برِواداران دةكا و دةفةرموىَؤئام



  

شيت ؤكاتىيةخؤذت ليَبوةوة بة تةماى ئيَوارة مةبة ، كاتى تةندروسيت باشت سوود ليَوةرطرة بؤرِ
 (..                                                    كاتى مردنت  ؤوذيانت سوود ليَوةرطرة ب

فاذا عزم االمر فلنو صندقوا اهلل   )  ايةو رِاست دةكةين لةطةلَ خواداخو ؤلةم طةشتةماندا نيةمتان ب ؤئاخ/ 
                                                                  ..حممد( لكان خريا لم 

،واتةة بةرِاسةتى    خبنارى ( وان الرجل ليصندق حتنن يكتنب عنند اهلل صنديقا      )  دةفةرمويَت (خ.د)حةزرةت       
.                                                                                       مةةار دةكريَةةت ؤنةةاوى ت( صةةدية)دةبيَةةت تةةا الى خةةوا بةةة  ؤى دييةةدار ئةوةنةةدة رِسةةتطثيةةاويَب

(  والذى جاء بالصدق وصدق به اولئك هم املتقون)بووة ، ؤئةبوبةكر يةكيَبة لةو كةسانة كة تا دواثلة رِاستط
كة بةرنامةى هةمش و رِاسةتى هيَيةا وئةبوبةةكريش كةة بةرِواى ثيَبةرد       (خ.د)ثيَغةمبةر : واتة  الزمنر  

بةةو خوايةةى طيةانى ميةى بةدةسةتة ،      : )ثيَشةوا عةةَ دةَليَةت   ..  بووئةوانةن ثاريَزكار  ؤورِاستط
                                                         ( ..صدية )بةرِاستى خوا ناوى ئةبوبةكرى ناوة لة ئامسانةوة بة 

ستاو خاوةن ئةزموونة ، تاوةكو بةة سةةالمةتىوبةزوويى   ؤلةم طةشتةى ذياندا ثيَويستمان بة مام/   
ئةى ئةوانةى برِواتان هيَيةاوة  : واتة  التوبة ( يا ايها الذين امنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني )  بطةيية مةنزلَ

ياندا بن ؤرتسن و لةطةلَ رِاستطلة خوا ب
ظ وا لةسةةر  ؤمةر : واتة  (املرء علن دين خليله فلينظر احدكم َمن خيالل ) (خ.د)هةروةها حةزرةت دةفةرمويَت 

. .                             ئاييى هاوةَلةكةى بزانن هاوةَلى كىَ دةكةن 
بةرِاسةتى عةيلم لةة دةمةى      (افواه الرجال ال ِمن الصحف  خذ العلم منؤامنا ُي :) ثيَشةوا طةيالنى دةَليَت      

ثياوةوة وةردةطرييَ نةك لة كتيَبةوة ، هةر لةبةر ئةوةشةة كةةخواى ثةةروةردطار قورئةانى بةتةةنها      
ناردى تةا هةةردةم    (خ.د)ى ديراسةى ببات ، بةَلبو بة حةزرةتدا ؤخ ؤنةنارد تاخةَلبى هةركةس ب

      ..          يان ؤسةرمةشة بيَت ب
ظ بة هةةر اليةكةدا   ؤرِيَطاكة تيَبطةين كةتاقة رِيَطايةو رِاستةو،مر لةم طةشتةدا دةبيَت لة سروشتى/

ئةمةة  : واتة  االنعنام  (وان هذا صراطن مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا الُسُبل فتفرق بكم عن سبيله ) البات تيادةضيَت 
يَن هي  رِيَبازيَبى تر مةكةون تا دوورتان نةخاتةوة لة رِيَبازو رِيَطاى رِاستى مية شويَيى ببةون و شو

ئةمةة رِيَبةازى خوايةة، ئيجةا ضةةند      : هيََلبى رِاستى كيَشاو فةرمووى  (خ.د)حةزرةت  .رِيَبازةكةى 
ئةمانةةش رِيَطةاى تةرن و لةسةةر هةريةةكيَبيان      : هيََليَبى ترى بةمالو ئةوالدا كيَشةاو فةةرمووى   

                                                   .. ى ؤشةيتانيَك هةية بانطدةكات ب



  

افرتقنت  )  دةفةرموىَ(خ.د)مةلَ ،حةزرةت ؤر كةس و كؤهةواو ئارةزو دةبيَتة مايةى سةرطةردانى ز   
فن اليهود علن احدى وسبعني فرقة وافرتقت النصارى علن اثنتني وسبعني فرقة ، وستتفرق امتن علن ثالَ وسبعني فرقة ،كلها 

انا عليه واصحابن ، وليكونن من امتن اقوام تتجارى بهم تلك االهنواء كمنا يتجنارى الَكَلنُب بصناحبه ال       النار اال واحدة ، ما
جوولةكة بوون بة حةفتاو يةك فريقةوة و طاورةكان بوون : واتة  امحند ( يبقن منه ِعرق وال ِمفصل اال  دخله 

ن بة حةفتاو سىَ فريقةوة وهةموويان لةة ئةاطردان تةةنها    بة حةفتاو دوو فريقةوة ، ئومةتى مييش دةب
يةكيَبيان نةبيَت ، ئةوانةى كة لةسةر رِيَبازى من و هاوةالمنن ، لة ئومةتى من طةالنيَك ثةيدا دةبن 

ن دةضةيَتة خةويَن و دةمةارةوة ئةاوا بةهةةموو طيانيانةدا       ؤكة هةواو ئارةزوو وةك دةردى هارى ضة 
    .       باَلودةبيَتةوة 

لةم ريَطايةدا كةلةسةر هةمش و رِاستيت لة تةنهايى و كةمى هاوةلَ و هاودةم مةترسةة ، كةسةىَ   /  
 ( وكفن باهلل وليا و وكفن باهلل نصريا ) شةويستى بيَت ئةبىَ باكى ضى بيَتؤست و خؤخواى بااَلدةست د

عبده ق وُيخوفونك بالذين من دونه ،  اليس اهلل بكاف) ئةمةش ثرسياريَبة و قورئان لة هةموانى دةكات    النساء
ئايا خوا بةس : واتة  الزمر ( ومن ُيضلل اهلل فما له من هاد ومن يهدى اهلل فما له من مضل ، اليس اهلل بعزيز ذو انتقام ق

ى بيَةةت ؟؟دةترتسةيَين بةةة غةةةيرى خةةوا ، هةركةةةس خةةوا  ؤنيةة هاوكةةارو سةةةرخةرى عةبةةدى خةة 
هيدايةتى بةدات و هةركةسةيش خةوا هيدايةةتى بةدات كةةس       سةرطةردانى ببات كةس ناتوانيَت 

   .َلةسيَن نية ؟؟ؤناتوانيَت سةرطةردانى ببات ، ئايا خوا بةتواناو ت
ولئن سالتهم من خلق السماوات واالرض ليقولون اهلل ،قل افرايتم ماتدعون من دون اهلل ان ارادنن اهلل بضر هل ُهن كاشفات ) 

ئةطةةر  :واتةة  الزمنر  ( حسنبن اهلل ، علينه يتوكنل املتوكلنون     : مسنكات رمحتنه قق قنل    ضره او ارادنن برمحة هل ُهن ُم
باشة ئةطةر : خوا ، ثيَيان بَلىَ :ثرسياريان ليَببةيت كىَ ئامسانةكان و زةوى دروستبردوة ؟؟ دةَليَن 

 دةبةةن لةغةةيرى خةوا دةتةوانن     ؤخوا بيةويَت تووشى زيانيَبم ببات ، ئايةا ئةوانةةى هاواريةان بة    
ديةارة  )شيةكم ببات دةتوانن دةسةت بهيَييةة رِيَةى ؟؟    ؤبيطيَرِنةوة ، يان ئةطةر خوا تووشى خيَرو خ

، تةةةنها ثشةةت بةةةو دةبةسةةنت  خةةوام بةسةةة :كةواتةةة بَلةةىَ ( كةةةس ناتوانيَةةت شةةتى واببةةات  
                   .بةبيانةوىَ بةرِاستى ثاَلثشتيان هةبيَتئةوانةى

ر دةبني كة ئةةوةش سةونيةتى خوايةة لةةم     ؤيبردنةوةو بةالو موسيبةتى زلةم رِيَطايةدا تووشى تاق/
احسب النناس ان ُيرتكنوا    ) دنيايةدا ، تادةركةويَت كىَ رِاست دةكات لة برِواكةيداو كىَ رِاست ناكات

كاتيَك /العنكبنوت   ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني ان يقولوا آمنا وهم الُيفتنون ،
الى وةرةقةى كةورِى نةوفةةل هةةرزوو ثيَةى     ؤلةطةلَ خةدجيةى هاوسةريدا ضوون ب (خ.د)حةزرةت 



  

رِاطةياندن كة لةم رِيَيةدا تووشى ئةشبةجنةوئازارو دةربةةدةرى دةبيَةت ، حةةزرةت الى سةةيربوو     
 ؤبةةَلىَ ، هةركةةس وةك تة    :دةربةدةريشم دةكةن ؟؟ وةرةقةة وتةى    ؤب !ًأًو ُمخرجي ُهم قق:  فةرمووى

..                     شةى و دةربةةدةرى بةووة بةدةسةت طةلةكةيةةوة      ؤثيَغةمبةر بووبيَةت تووشةى نارِةحةةتى و ناخ   
لة ؤت ؤئةمرِ: ناغيَبى برِىرِاهيبةكة ثيَىوت ؤكى رِاهيب وميداَلةكةش دا ،كةمياَلةكة ضةندقؤلةضري

....                                                          وشى بةالو  تاقيبردنةوة دةبيت لةمةودوا ية تؤمن باشرتى و توانات زياتر ثيَية ، ب
: واتةة   (فمن رضن فله الرضا ومن سخط فلنه السنخط   ان اهلل اذا احب قوم ابتالهم ، )دةفةرمويَ  (خ.د)حةزرةت  

بة بةالو موسةيبةت ، هةركةةس رِازى   شويست تاقيان دةكاتةوة ؤمةَليَبى خؤبةرِاستى خوا ئةطةر ك
                                                       ..بوو ئةوة خوا ليَى رِازية وهةركةسيش ناشبورى كردو نارِازى بوو ئةوة خوا ليَى نارِازىية 

هةيةة كةة    َلبةيةكى سةختؤخوادا طرد لة رِيَطاى رِيَبوارانى ريَى: َلبةى نةفس و ئةارةزوو  ؤطرد/  
 [فنال اقنتحم العقبنة،وماادراك ماالعقبنة     ]، َلبةيةة بطةرن  ؤئةويش نةفسةو دةبىَ بةسةريا زالَ بب وئةو طرد

يان وةكو ابى على دقامش بة قوتابيةكةةى كةة لةة دوورة واَلتةةوة هاتبوودةيويسةت خةاترى        البلد
كةارةى ئيَمةة بةةوة نيةة لةة      ئةةم  :بطرىَو لةرِيزى ثيَشةوة داييىَ و طرنطى زياترى ثيَبدا ، ثيَةي وت 

ت دوور ببةةوةرةوة ،ئةةوةى دةتةةوىَ دةسةتت     ؤدوورةوة هاتبى، تةنها يةك هةةنطاو لةنةفسةىخ  
                                                                .كةوىَ 

               :                                                     داواى يارمةتى لةخوا ببة /  
ية ، ريَيمااان دةكةات و دةسةتمان دةطةرىَ    ( اهلادى)زةكانى ؤخواى طةورة يةكيَك لةناوة ثري      

 بةرةو خيَرو ضاكة وهيدايةمتان دةدا ئةطةر بة دلَ داواى لىَببةين لة فةرموودةى قودسىدا هاتووة
من تقرب منن شربا تقربنت مننه ذراعنا ، ومنن     ) وىَيان دةفةرم (يا عبادى كلكم ضال اال من هديته فاستهدونن اهدكم )

هةركةس بستيَك لةمن نزيك بيَتةوة :واتة / خبارى( تقرب منن ذراعا تقربت منه باعا ، ومن اتانن ميشن اتيته هرولة 
من باَليَك لةو نزيك دةكةومةوة،كىَ باَليَك لةمن نزيك ببةويَتةوة من دووبالَ لةةونزيك دةمبةةوة ،   

ياابن ادم ، قم الي  ) هةروةها دةفةرمويَت.. الى  ؤالم من بة رِاكردن دةضم ب ؤبيَت ب هةركةسيش بةثىَ
  /امحد (امش اليك وامشن الي اهرول اليك 

 .الت  ؤالم من رِادةكةم بؤالت ، وةرة بؤالم من ديَم بؤئةى بةنى ئادةم هةستة ب: واتة  
 



  

 :هةموومان بةند ى خواين و خواى طةور  كةسى بريناضَي 
، ثياويَبيان لةطةَلةدا بةوو نةاوى حةودةير  بةوو ،       (خ.د)الى ثيَغةمبةر  ؤوةفديبى يةمةن هاتن ب

كاتيَك طةرِانةوة حةزرةت هةريةكةو بةثيَى توانا ديارىيةكى ثيَشبةشبردن ، تةنها حودةير نةةبيَت  
ائيل دابةزىية كةلةوكاتةدا لةو ناوةدا نةبوو ، دوايى رِووشى نةهات داوا ببا ، كة طةرِانةوة جوبر

، ( ثةروةردطارت سةالمت ليَدةكات و حودةيرت ياددةخاتةةوة  : )وفةرمووى  (خ.د)الى ثيَغةمبةر 
خيَرا سواريَبى نارد كةزوو ثيَيان بطاتةوةوديارىيةك بدات بة حةودةيرو سةةالمى    (خ.د)حةزرةتيش 

 : يى ثيَى وت ئةوى ثيَبطةيةنيَت كة سوارةكة طةيشت ثيَيان ثرسيارى حودةيرى كردو كة بي
، (  ىيادخستةوة ؤى بري ضوو خواى طةورة تؤئةوت:رِةسوَ خوا سةالمت ليَدةكات ودةفةرمويَت ) 

ن حودةيرت برينةضوو، وا لة حودةير ببةة  ؤخواية وةك ض) :حودةير ديارىيةكةى وةرطرت و وتى
ليَوةرطرت و لة  ،دوعاكةى ئةوةندة بةكولَ و دلَ بوو ، خوا دوعاكةى(ى هةرطيز لة بري نةضيَت ؤت

..                         هةمووكةس زياتر يادى خواى دةكرد 
 ! بةتةماى دةستبةوت مةبة لة جيهادا؟/   

كةثةاانى بةست لةطةلَ ئةنصارةكان دا كةئاييى خوا سةةرَةن ،وتيةان ئةطةةر    (خ.د)حةزرةت       
زة ؤهةنةدىَ لةةه  ، البينع ،  ربنح البينع    ربنح :  وتيةان . بةهةشت : هةية ،فةرمووى ؤوامان كرد ضيمان ب

دةسةةتبةوت و دةسةةةالت دارى و  ؤعةرةبةةةكان دةيانويسةةت هةةةر لةسةةةرةتاوة مةةةرج دانةةيَن بةة 
قسةةى كةرد كةة    (بننن عنامر بنن صعصناع     )كاتىَ  لةطةةلَ  :منوونة  ؤب...رازى نةبوو  (خ.د)حةزرةتيش 

كىَ دةبىَ دواى  ؤتى ،دةسةالت بباشة ئةطةر هاوكاراان كردى و سةركةو:موسوَلمان بب ، وتيان 
حةةزرةتيش ئةةو رِيَطايةةى    (مةبةستيان بوو ببية جيَطريى و فةةرمان رِةواييةان دةسةتبةوىَ   )ت ؟ؤخ

خةوا هةركةسةيَبى بةوىَ كارةكةةى دةداتةة      :واتةة  ( االمر اا اهلل يضعه حيث يشاء) ليَطرتن  و فةرمووى
ىَ بة كةَلك ناية،كةسانى تريش هةةن  دةست ، جاهةر كةسىَ بةمةرجى دةست كةوت موسوَلمان بب

ئةطةر لة دةست كةوتدا نةخويَيرانةوة يان كةميان ثيَدرا زوير دةبةن و واز لةدييةدارى يةان كةارى     
مةلَ ضةونبة  ؤمةلَ دةهيَين ، لة كاتيَك دا هةمش واية زياتر سووربن لةسةر دييدارى وكارى بةكؤبةك

دةستبةوت ثاداشتيَبى دنيايىيةة و  ... ةكةوىَبةوة دةرطا لة شةيتان دادةخةن وثاداشتيان دةست د
لةفةرموودةدا هاتووة كة لة ثاداشتى ئةاخريةت كةةم دةكاتةةوة ، تةنانةةت دوو لةسةةر سةيَىدةبا       

ما من غازية تغزو فن سبيل اهلل فيصيبون الغنيمة ، اال تعجلوا ثلثن اجرهم منن   )دةفةرموىَ  (خ.د)،هةروةك حةزرةت 



  

هةةر لةبةةر ئةوةشةة هةنةدىَ     ..  (االمنارة )مسنلم  (  ،وان   يصيبوا غنيمة ا لنم اجنرهم  لم الثلث  ويبقن االخرة ،
ئةةةو غةنيمةةةت و  دةطريةةان لةةة ترسةةى  ئيسةةالمى لةةةهاوةاَلن كةمابوونةةةوة تةةادواى فتوحةةاتى 
نةهيََليَتةةوة   ؤدةترسني ئةمة ثاداشتى ئاخريةمتةان بة  : دةستبةوتانةى كة دةستيان كةوتبوودةيانووت 

دةخواست كة هةر زوو شةهيد بوو ،كاتىَ كةناشةتيان كفييَبيةان دةسةت    ( مصجب)ة زطةيان بؤوخ
ن ؤشى قاضى دةردةكةوت ، ناضار قاضيان بة رِووةكيَبةى بة  ؤنةكةوت ئاودامانى بىَ ، سةريان دادةث

يةة فةةرمانى   ؤحةزرةت هةر زوو هةواَلى دا بة ئةنصارةكان كةة بةشةخوراو دةبن،ب  ..شىؤش داثؤخ
لةسةةر ئةاوى كةوثر     (خ.د)ن لةسةر ئةو بةشخوراويةيان تا دةطةنةوة بة ثيَغةمبةر ثيَدان كةئارامطرب

..                   دةكاتةوة ؤواتة خوا لةقيامةت دا هةقيان ب..
 :                                                          كردنةوةو بةسةركردنةوة  ؤهةمش ب/ 
يةةك بيَةت ، ئةمةةش    ؤهةندىَ كةس دةكاتةوة لةبةر هةةر ه  ؤهةمش ب هةندىَ جار سةركردايةتى     

ئةةو كةسةانة    ؤحسابى تايبةتى بة  (خ.د)ثيَغةمبةر : منوونة  ؤب .لةسةردةمى هاوةاَلنيشدا رِووى داوة 
ى باش دةناسةى هةرضةةند تةازةش    ؤدةكرد كة بةتوانا بوون و تواكانيانى دةخستة كارو هاوةالنى خ

أسنلم النناس وآمنن عمنرو بنن      )  ةوةتا لةبارةى عةمرى كورِى عاصةوة دةفةةرموىَ ئ. موسوَلمان بووناية 
خةَلبى ئيسالم بوون و عةةمريش بةرِواى هيَيةاوة ، لةةدواى سةوَلحى حودةيبيةة       : واتة/ أمحد( العاص 

            ..                        ر موسوَلمان بوون ، بةالم عةمر بةدلَ و بةرِاستى ئيمانى هيَيا ؤخةَلبيَبى ز
هةر كاريَبى طرنطى ببواية  (خ.د)بة خوا ثاش ئةوةى موسوَلمان بووين ، حةزرةت : عةمر دةَليَت  

 .     رِيةوةؤدةيداية دةست من وخاليد و ئيَمةى بة كةس نةدةط
 ؤببةرةوةو ضةكةكةت بهيَية و وةرة بة ؤت كؤخ) بانطى كردم و فةرمووى (خ.د)ذيَك حةزرةت ؤرِ

مةن ئةمةةويَت بتبةةم بةة سةةركردةى      ) خزمةتى و فةرمووى  ؤكردةوةو هامت بؤكم ؤمييش خ(الم 
سوثايةك و خواى طةورةش دةتثاريَزىَ و دةستبةوت و غةنيمةتت دةبيَت ، من حةزدةكةةم خةاوةن   

دةسةتبةوت و مةالَ و سةامان     ؤئةى نيَردراوى خةوا مةن بة   : مييش ومت ( سامان و دةوَلةمةند بيت 
م املناُل الصناحل   ِنعن ) :ئةويش فةرمووى  ،شى ئيسالم موسوَلمان بوومؤَلبو لة خموسوَلمان نةبووم ، بة 

                       ..ثياوى باش  ؤضةند ضاكة ثارةوسامانى باش ب، (امحد( )للمرِء الصاحل 
 ؤيةمةن و دواتةر نامةيةةكى بة    ؤكورِى جبل ى نارد ب معاذلةساَلى فةحتى مةكبةش دا حةزرةت      

من دةزامن خةةباتت لةة ثيَيةاوى دييةدا ، تةا وات ليَهةات هيضةت بةة         ) تيايا نووسيبووى  ناردو كة
بةة ئةةمريى    معناذ ، ( ت دةهيَةين  ؤت ديارىيةك كةةب ؤية حةالَلة بؤدةستةوة نةماو قةرزاربوويت ، ب



  

ةوة بازرطةانى ببةات تةا ئةةو كاتةةى      ( بيةت املةال  )لةيةمةن مايةوة ويةكةم كةس بةوو بةة ثةارةى    
: ضى دوايى كرد ، لة سةردةمى ئةبوبةكردا ، عومةر هاتة الى ئةبوبةةكرو وتةى   ؤك (خ.د)حةزرةت

ى بهيََلةرةوة وباقيةكةى ليَبسيَيةرةوة، ئةبوبةكريش وتى ؤئةو ثياوة بانط ببةو ئةوةندةى ثيَى بيى ب
 ى شةتيَك ؤبباتةوةو ، من هيضى ليَياسيَيم مةطةر خ ؤيةمةن تا هةقى ب ؤحةزرةت ئةوى ناردووة ب: 

تةا قةايلى ببةات مةالَ و     معناذ  الى  ؤى ضوو بؤبدات ،عومةر كة زانى ئةبوبةكر بة قسةى ناكات خ
بباتةوة  ؤميى ناردووة تا هةقم ب(خ.د)حةزرةت : ئةويش ثيَى وت ( . بيت املال)سامانةكةى بدات بة 
..                                  و هي  ناطيَرِمةوة 

الى عومةرو وتى بةقسةت دةكةم ضونبة لةخةوما خةةريك بةوو لةة    ؤبهات  معاذثاش ماوةيةك     
الى خةليفةة ئةبوبةةكرو هةةمان شةتى وت ،      ؤرِزطارت كةردم ، ئيجةا ضةوو بة     ؤئاويَبدا َيبيَم ت
بةمةش كة خةليفة لة ..تى دةكةمةوة ؤمن هيضت ليَوةرناطرم و ثيَشبةش بة خ: ئةبوبةكريش وتى 

شهيد احملراب عمنر بنن    ل ..) ئييجا عومةر قايل بوو   معاذشيةوة بة يةوة ئةو شتانةى بةخؤدةسةاَلتى خ
(   عمرالتلمسانن  -اخلطاب 

 :                                                                           مردن ؤئامادةبوون ب / 
مغب وحبيب جاء علن فاقة ، ال افلنح منن    مرحبا باملوت مرحبا، زائر:) كورى جبل لةسةرةمةرطدا  وتى معاذ      
ساَلو لة مةرط ساَلو ،ئةى ئةو ميوانةى كةيةكجار سةردةدةيت و لةكاتيَبدا ديَيةت  : واتة .(..نندم  

      !!                                                         ر موحتاج و دةستةوسانة ،وةى لةو كةسةى لة سةرةمةرطدا ثةشيمانة ؤظ زؤكة مر
اال  نياموت ُغط  َغط ك ،يا موت ُشّد َشّدك ، أبنن قلبن  ) هةروةها حوزةيفةى كورى يةمان لة سةرةمةرطدا وتى

ئةى مردن ضةند دةتوانى زةبرم ليَببةى بيبة ،ئةى مةرط شةيدةت بيويَيةة ، هةرضةى    :واتة  (.حّبك 
                                 ..شم دةويَى ؤببةى هةر خ

 !َيك لة ذيان زياد نةكةي  زياد ي  ئةطةر شت
 ؤية،بة رِاستيش ضاكى ثيَباوة ئةطةر ب(صادمش الرافجىمصطفن )ئةمة وتةي نوسةرى بةناوبانط       

    !                                              بانطخوازان و رِيَبوارانى كاروانى بةختةوةرى لةة سةةدا سةةد وايةة     ؤخةَلبيش نةبىَ بة طشتى ، ب
يةة  ؤرى ثيَدراوة كة ثيَويسيت بةوةية كاريان لةسةر ببرىَ وَريَية طةةرِ ، ب ؤظ تواناى شاراوةى زؤمر

تةواوكردن كارمانة ئةطةر بةرِاستى بانطخوازين ولة ئاييةكةمان تيَطةيشةتوين ،  ؤشش وخؤهةولَ وك
ُكنال   ] دةكةةن شش ؤخواش لةكةس ياساغ نية و،خوا دةستيانىَ بةرِووى ئةوانةى ك ديارة بةخششى



  

ضاكرت تيَطةيشنت لة تةفسريى ئةم ؤ، ب اإلسنراء [َما َكاَن َعَطاء َربَِّك َمْحُظورًا والء ِمْن َعَطاء َربَِّك ؤَهنؤالء ؤنُِّمدُّ َهن
                                                                         :ئايةتة ضةند منوونةيةك باس دةكةين 

 ؤبةرةو ثيَش بةردن وضةاكرتكردنى ئوتومبيَةل ضةوو بة      ؤضونيَبى ال دروست بوو بؤثياويَك ب/ يةكةم 
شةت وكارطةيةةكى   ؤية ئاَلتونى هاوسةرةكةى فرؤتا وةاَلميان نةدايةوة ، بؤيؤمثانياى ئوتومبيَلى تؤك

ةش ى جةنطةوة رِووخا ،دروسيت كردةوة ،جاريَبى تر رِووخا دروستى كردةوة ، ئةةجمار ؤدانا ، بةه
بة بوومةلةرزة رِووخا ، دروستى كردةوة و سةركةوتيى بةدةست هيَيا وئاوات وخةياَلةةكانى هاتيةة   

مثانيا ؤكة ثيَشربِكيَ دةكات لةطةلَ طةورةترين ك( ندا ؤه)مثانياى طةورةى ؤدى و بوو بةخاوةنى ك
 .                                                               !بةناوبانطةكانى جيهاندا

ثياويَبى بياني يةو لة بةنداانةدا بوو ، ضوارديوارى بةنداانة واى ليَيةةكرد  :  (مايكل كناثن )/ دووةم 
كةان ئةةطرت و ديراسةةىبارى     (بورصنة ) تواناكانى نةخاتةكار ، بةردةوام طويَى لة دةنط وباسى 

يشةيا  تةنسةيقى كةرد كةة     ى دةكةردو لةطةةلَ باوك  ( االسةهم  ) ئابوورى دةكردو متابجةى  بازارِى
و سةرةجنام كة هاتةة دةرةوة لةة بةنداانةة تةوانى     ( سهم) شتيى ؤبةرِيَيمايى ئةم ببةويَتة كرِين و فر

 !                                          ى  لةسةر  بييات بيىَ ؤالر بة دةست بهييَنَ و ذيانى خؤنةها دؤملي
دارستانةكان دةذيا ، لة هةذاريا رِووى كردة النةى بيَدةرةتانان  ثياويَبى ئةمريبى هةذار لة / يةميَس  

ذيَك  ضاوةرِيَىثاصىدةكرد ، لةبةر ئةوةىتةمومي ؤرِ.و ذنةكةشى ضووة النةيةكى ترى بيَدةرةتانان 
ية بريى كردةوة شتيَك دابهيَيىَ كة لةة حاَلةةتى ئاوةهةادا    ؤبوو ثاصةكة نةيبييى و بةجيَى هيَشت ، ب

 ؤةهةسةةت بةةةو كةسةةة ببةةات كةةة لةسةةةر شةةةقامةكة ضةةاوةرِىَ دةكةةات ، بةة   سةةايةقى ثاصةك
ثيَبى سوورىداهيَيا كة بة باتريةك ئيش ببات وبة سويضيَك داطريسيَ ، كاتىَ تةةم و مةي   ؤئةمةشطَل

ثةكة دابطريسةىَ و  ؤبوو ثاص هات ، ئةو كةسةى ضاوةرِىَ دةكات  ثةجنة بيىَ بة سويضةكةدا و طَل
ضونة لة هةموو ويَستطةكانى ثاصةدا ثةةيرِةو كةراو    ؤفةرةكة ببييىَ ،ئةم ببة مةش سايةمش ثاصةكة نة

                                                             .. .                       دانرا بةمةش ئةو ثياوة دةوَلةمةند بوو 
شت ،ثاشرت بةطويَدريَي ؤوى دةفرئا(كوندة )بة ( ولد اجلبل )دان بةناوبانطة بة ؤثياويَك لةس/ضوارةم 

زى ؤئةم كارةى دةكرد ،ئييجا بة ئوتومبيَل ئةم كارةى دةكرد ،ئةمةش واى كرد دةرطةاى رزمش و ر 
 .                               ..ليَبرايةوةو دةوَلةمةند بوو 



  

يَزانيَبى سيانزة بوو خاووخ(ام فحم )كة خةَلبى ( ماجد اقبالية)ثياويَك لة فةلةستني بةناوى /ثيَيجةم 
ذ بةة  ؤساَلبوو كة باوكى مةرد ،بةة هةةتيوى ثيَطةيشةت بةة ر      ؤكةسى بةسةردا كةوتبوو ،تةمةنى ن

ناغةكانى خويَيدنى تةواو كرد و طةيشتة ؤكريَبارى بييَوى ثةيدا دةكردوو بة شةويش دةاويَيد ،تا ق
نظنم  ) راى خويَيد لةة ؤثاشان دكتخويَيدنى باال و ماجستيَرى لة ئيدارةى ئةعمال دا بة دةست هيَيا و 

ةوة تاسةاَلى  ( )دا لةساَلى  (نظم املعلومات )َلةرى جيهانى لة ؤدا و بووة يةكةم ليَب (املعلومات 
                                   .                                                          دا لة ئةمريبايساَل()شى شيَر ثةجنة لة تةمةنى ؤكةوةفاتى كرد بةنةخ( )

دةذيةا   (  قرطبنة )لةطةلَ دوو برادةرى دا لةة  (حممد كورِى ابى عامر )سةدان سالَ لة مةوبةر /شةشةم 
ئةطةر بووم بةة  :ذىَ بة هاوةَلةكانى ووت ؤشنت بوون ،رِؤلة طةرِةكيَبى هةذاردا و خةريبى ئاو فر
من دةمةوىَ باخ و بيَسةتانيَبم  : ببةم ، يةكيَبيان ووتى تان ؤفةرمانرِةواى ئةندةلوس ضيتان دةوىَ ب

شةرت بيَت ئةطةر بةووى بةة كاربةدةسةت    : ئةوةى تريان وتى .. ثةيدا ببةى  ؤبدةيتىَ و بييَويم ب
ثشتاو ثشت سوارى طويَدريَييَبم  ببةو بة شاردا مبطيَرِة وبَلىَ ئةمة دةجال و ثياوخراثةة و هةرضةى   

.                                                      ..       نداانةةةةوة تةةةوخيى ببةةةةوىَ دةاةييةةةة بة  
و بوو بة سةرباز و ثلة ثلة سةركةوت  تا ثاش سىسالَ بوو بة بةرِيَوةبةرى فريقةى  ناوبراو خويَيدى

سالَ بوو ،براى خةليفةكة وةزيةرى   ؤقورتوبة و ئييجا كة خةليفة مرد كورِةكةى دانرا كة تةمةنى ن
 ..                                                                        كارةكانى خةليفة ؤارايى بوو ، لةطةلَ ئةمدا بوون بةسةرثةرشتيار و رِاويَيكار بد
ثاشان ناوبراو كضى مامى خةليفةى هيَيا و سةرةجنام بةوو بةة دةسةةالتدارى هةةموو ئةنةدةلوس و       

                                                    ...رى كرد ؤفتوحاتى ز
بةة  ...زيةوة وهيَيايةانن  ؤذيَك بريى دوو برادةرةكةى كةوتةوة و ثياوةكانى نارد تا ئةو دوانةيان دؤرِ

بةَلىَ من داواى باخ وبيَستان ودابني : ى داواى ضيت كرد ؟ وتى ؤبريتة كاتى خؤت: يةكةميانى وت 
داواى  ؤتة :ئييجا رِووى كردة ئةوى ترو وتةى  ...ى ببةن ؤضى دةوىَ ب:وتى  كردنى بييَويم كرد ،

ئةمةوىَ بزامن ضيت :مةوة هةرضيم وت ومت ، وتى ؤقوربان مب بوورة من هةروا لةخ:ضيت كرد ؟وتى 
ئةمةة  : ى يَداوام كرد سوارى طويَدريَييَبم ببةيت ثشتاوثشت و بة شاردا مبطيَرِى و بَل:وت ؟ وتى 
.                                                                                       ى جىَبةجىَببةنؤباشة ب:و خراثة و هةرضى توخيى ببةوىَ دةاةيية بةنداانةوة وتى دةجال و ثيا

ى ديفيد هارمتان  ثياويَبى كويَر بوو ، كةم ئةندامىيةكةى نةبووة رِيَطرو تةوانى بةة هيممةةت   :حةوتةم 
 .                       .دا ( طب) را بهيَييَت لةؤو دكت بةرزةوة َويَيىَ



  

ى رِاكردنةى  يَئريوين جاسبولسبى ثريةميَرديَبى بيانى تةمةن سةد سالَ بةوو ، لةة ثيَشةربِك   :هةشتةم  
ثريى :) َليَت دا ، بةشدارى كردو بووة خيَراترين ثري لة جيهانداو دة و دووسةد مةترى سةد مةترى

         (.يةو هيضى تر اَلةتيَبى دةروونح
ن ؤهريوتادا ئوتوتاكى ثياويَبى يابانىيةو دةست و قاضى نةبوو، ثةراِويَبى نووسى ضوار ملية : يةةم  ؤن

 (.. علن محادى. د/هندسة التاثري  بةرنامةى) شرا ؤدانةى ََ فر
رة،كةة هةةمووى بةَلطةةن    ؤم جئةطةر بوار بيَت بةهةزاران منوونةة هةيةة لةة   خويَيةرى بةرِيَز ،      

كةم ئةندام ئةوةية كةة لةة ناخيةدا كةةم     :دةَلىَ(زةغلول نةجار )ر ؤفيسؤلةسةر ئةو رِاستيةى كة ثرِ
                                                               .ئةندام بيَت 

َلى ؤَليةوة ئيفليج بوو ،كسا()د ياسييى شةهيدة كة لةتةمةنى ةمحئةباشرتين بةَلطةش شيَخ       
شيَخى !!...بةسةر هةموو ئةوانةى كة لةشيان ساغةو دةستةوسانن (حوجة )نةدا و توانى ببيَتة 

، هةروةك شيَخ هيممةت بةرز بوو ، ( كامل بلتاجى )شةهيد برادةريَبى كويَرى هةبوو بةناوى 
َلى و شيَخيش ؤةكردة كية شيَخى دؤنيَك بيَت خزمةتيَك ثيَشبةش ببات ، بؤحةزى دةكرد هةرض

 .                                   بانطةواز كردن  ؤهةر كويَيةك بيانويستاية ب ؤرة ئةضوون بؤرِيَيمايى دةكرد ، بةو ج
لَ نةادةن  ؤئاشبراية ذيان بةطشتى و بانطةوازيش بةتايبةتى بةو كةسانة بةرةو ثيَش دةضىَ كة ك      

بهيََلن لةم ذيانة كورت وكةمةدا ،كة كةةمسان  يَدةستىَ بةج كة جىَذ لة خةمى ئةوةدان ؤو شةوو رِ
تةواوكردن و رِازى نةبوون بةو باروحاَلةى  كة تياين ؤداضونةوة و خؤبة خ!. نازانني ضةندمان ماوة 

و ضاكرتكردنى مايةى بةرةو ثيَش بردنى ذيانةةو، هةةزاران ِرةمحةةت لةة ثيَشةةوا عةةَ بيَةت كةة         
موان رازى بن بةوةى كة هةيانةو بةو بارو وةزعةى كة تيايدا دةذين دنيا كاول ئةطةر هة)دةفةرموىَ 

(.                                                                                          و خاثور دةبىَ
 بةهةش  ؤكاركردن ب

ن جليَك لةبةردا ؤَلدا هةروةك ضن دةبيَ و دةرِزىَ لةدؤبرِوا ك)دةفةرمويَ  (خ.د)حةزرةت        
(.               ية برِواتان نوىَ ببةنةوة بة ال الة اال اهلل ؤن دةبىَ و دةرِزىَ ، بؤك

دةبيَت ، بةوةى رِاستة برِوادارة بةَلام كةموكورتى و ناتةواوى (ئيزدواجيةت )برِوادار تووشى       
دةزانن كىَ :لة هاوةَلانى ثرسي  ذىَؤت رِرة كة نابووت و موفليسى كردووة ،حةزرةؤئةوةندة ز

موفليس لة :لةالى ئيَمة موفليس ئةوةية كةثارةى نةبىَ ، ئةويش فةرمووى :موفليسة ؟ وتيان 



  

ئومةمت ئةوةية كة لة قيامةتدا ئةطةر ضاكةشى هةبىَ،ئةوةندة ناهةقى كردووة وقسةى بةم و بةو 
 ..       .وتوة كة ضاكةكانى ناهيََلن 

مانى بيَيييةوة ؤتازة كردنةوةى برِوامان هةمش واية ناوبةناو ضةند رِاستيةك هةية يادى خ ؤة بئيَم      
 !ئةم دييداريةى ئيَمة ماناى ضية؟!ئيَمة خةريبى ضني ؟:وبثرسني 

ن منون باهلل ورسوله وجتاهدون فؤت يا ايها الذين امنوا هل ادلكم علن جتارة تنجيكم من عذاب اليم ،]قورئان دةفةرموىَ 
سبيل اهلل بأموالكم وانفسكم ذلكم خري لكم ان كنتم تعلمون ،يغفر لكم ذنوبكم وُيدخلكم جنات جترى من حتتها االنهار 

كةواتة ئةوةى ئيَمة خةريبني بازرطانية ،كة بريتية . الصف[ومساكن طيبة فن جنات عدن ذلك الفوز العظيم 
 ...شان لة رِيَى خوادا بةسةرو مالَ ؤبلة برِواهيَيان بةخواوبة ثيَغةمبةرةكةى و هةولَ وتيَ

 :                                       ية هةقة بثرسني ؤر جار لةم بازرطانية غافلَ دةبني بؤز
رترين ؤشىَ ؟كةسيَك بازرطان بيَت نابيَ زؤكةسيَك بازرطان بيَت نابيَ بزانىَ ضى دةكرِىَ وضى دةفر

و بةجوانى مامةَلة لةطةلَ كرِيارةكاندا ببا ،يابانيةكان دةَليَن  كات لة شويَيى ثيَويست دا ئامادة بىَ
                                            .ةلَ خةَلبيدا با دووكان دانةنىَ ش و دةم بةثيَبةنني بىَ لةطؤئةطةر كةسيَك نةيتوانى رِووخ:

حةج ؤمةكبة بؤهاتبوون بكاتىَ ثةاانى بةست لةطةلَ خةَلبى مةدييةدا كة (خ.د)حةزرةت      
ئةطةر ئةوانةمان كرد :  كردن ،ئةوانيش وتيان ؤ،باسى ئيمان و ئيسالمةتى وئةركى سةرشانيانى ب

.                             بةهةشت :فةرموى ! هةية؟ ؤضيمان ب
ئةم  يةكى خيَردارةهاوةَلان ضاك لةسةرشنت و بازرطانؤبةرِاسيت كرِين و فر(...ربح البيع )وتيان 

 :                                              مةسةلةية ثةروةردة بوون ئةوة 
مى خةَلبى مةكبة نةبوو ،لةمةكبة كار و كاسبى دةكرد و شتيَك مالَ وسامانى ؤسوهةيبى ر/يةكةةم 

و  مةديية بارى ثانزة حوشرت و كةل و ثةل و مالَؤض ببا بؤثيَبةوةنا ،كاتيَك موسوَلمان بوو ويستى ك
يت هةتا هةرضيت ثيَية بة جىَةي نةةهيَلى   ؤناهيََلني بر:سامانى ثيَبوو، كافران ريَيان ليَطرت و وتيان 

. سةةند  يَدا ئةويشيان ليمان ،ئةويش ناضار هةموى دانىَ ، ثاشان ئةو عةبايةى دابووى بةسةر شانؤب
ثيَةى فةةرموو    (خ.د) كاتيَك بىَ سةروةت و سامان ورِةجنى ضةند ساَلةى طةيشتة مةدييةة ،حةةزرةت  

شتيةكةت و بازرطانيةكةت لةطةلَ خوادا خيَردار ؤبة راستى كرين و فر...ربح البيع ...ربح البيع :
..                                                                        و ثرِ بةرةكةت بوو



  

ياندة ثادشايةكى يةمةن ،لةةو كاتةةدا   طة(خ.د)ثةيامى حةزرةتى ( حريام كورِى ملحان )كاتيَ /دووةم
كة لة بةردةم ثادشادا قسةى دةكرد لة ثشتةوة رِميَبيان كرد بة ثشتيدا ،ئةويش هاوارى كرد ووتى 

ية ئةاوا  ؤبةرِاستى ئةوان هةموو ساتىَ لة خةياَلى سةرفرازى و بةهةشتا بوون ب!فزت ورب البجبة : 
    ...                                 دةَلىَ 

باشةة كةابرا وا   :ئةو كةسةش كةة شةةهيدى كةرد ،ئةةو قسةةية كةارى تيَبةرد و ثرسةيارى كةرد          
( فةوز  )يدا دةطةوزىَ ودوور لةكةس وكارى و بةغةريبى سةةردةنيَتةوة ،ئةيرت كامةيةة    ؤلةخويَيىخ

ئةوة مةبةستى دةسةتبةوتيى بةهةشةتة و   :وتيان !؟؟كامةية سةرفرازى و رِزطار بوون و سةركةوتن ؟
 ...                                                                                  .ئةمةش واى كرد كابرا موسوَلمان بيَت !شةهيد بووة ئةوة 

شةىَ  ؤَلى هةةلَ ببةا وتيَبب  ؤكةس هةية قاال ُمشمر للجنة ق: بة هاوةَلانى دةفةرموو (خ.د)حةزرةت /يةميَس
َلمان ََ هةةةَلماَليوة و ؤئيَمةةةين كةةةق!حنننن املشننمرون يننا رسننول اهلل :نهاوةَلةةانيش وتيةةا! بةهةشةةت ؟ؤب

..                                            بةهةشت ؤشني بؤتيَدةك
                                                     (انشاء اهلل )بَليَن :فةرموى  (خ.د)حةزرةتيش 

كةاتىَ ثةيَ دةخاتةة    :ى كةى برِوادار ثشةووى تةةواو دةدات ،وتةى    كاتيَك لةحةسةنى بةصريان ثرس
لَ هةةَلماَلييى دةوىَ ،بةرضةةاو رِوونةةى  ؤطةةورج كردنةةوةو قةة  ؤبةهةشةت خةة ..بةةةَلىَ! بةهةشةتةوة  

د ياسةني  ةمحة ئةئةوانةى كة لةطةةلَ شةيَخ    ...ودَلفراوانى دةوىَ ،ضاو قااى و دَلدامةزراوى دةوىَ 
بةادةنطى بيَةت   :يا شيَخ دةنطى تةيارة ديَت ، وتةى  :تية دةرةوة،وتيان بوون ، كةلة نويَيى بةيانى ها
بةرِاستى ئةوة هيممةت و عةزاةتة تا دواثلةة ،خةواى طةةورةش    ... مييش ضاوةرِىَى ئةوان دةكةم 

ش بوو بةتةماى ؤثيَشرت لةخةستةخانة ئةوةندة نةخ ذىَؤبيىَ بة شةهيدبوون ،ئةطييا رِ ويستى رِيَزى ََ
بةسةر ئةوانةى ( ة جحوج)وة هةستايةوة  تا لةو كات و ساتةدا شةهيدبىَ و ، ببيَت بة لة..نةبوون 
                         !!يان نارِةجنيَين و خةم ساردن ؤبةهةشت خؤكة ب

 ِريشةكَيشكردنى فيتنة
ن ؤظةى دروسةت كةردووة لةةطلَ و، هةةروةك ضة      ؤلة فةرموودة دا هاتووة كة خواى طةورة مر    

ظةةكان جيةاوازن ،هةيةة زوو تةورِة دةبةىَ      ؤجياوازيان هةية لة سيفات و رِةنطدا ئاواش مرطَلةكان 
هةشةة بةئاسةانى   ،النجم [ان يتبعون اال الظن ]دةكةوىَة، هةيةدواى طومان ( حليم)رامة ووهةشة بةئا



  

ويَن باوةرِ بة هةموو شتيَك ناكا وباش ئةم ديواو ئةوديوى دةكا وعةةقَلى لةةثيَش دَليةوةيةةتى و شة    
..          ز ناكةوىَ ؤهةست وس

بةةة .. االنبينناء [ُخلننق االنسننان مننن َعَجننل سننأريكم آينناتن فننال تسننتعجلون    ]ظةةى واش هةيةةة ثةلةيةةةتىؤمر
ديارة .... يان دا ضارةسةر كردووة ؤهةن كةئةو ثةلةثةلةيان لةخ ؤثيَضةوانةشةوة كةسانى لةسةرخ

ظ  وجةةخت  ؤةكانى مر( سلبى )كردنى هةموو اليةنةضارةسةر ؤزى ئيسالم هةوَلدةدات بؤئاييى ثري
 ( .        ئيجابيةكان )دةكاتة سةر اليةنة

ر ليَرةو لةوىَ فيتيةو ئاشوب وقسة ؤرِيَ و كةم تازؤكةسيَبى تر دةط ؤبةاَلم ئةمةش لة كةسيَبةوة ب
  ...                                                       ك سةرهةَلدةدا ؤوقسةَل
ولةدواى غةزاى بةدر كةسانيَبى ناحةةزو الواز دةيةان وت    (خ.د)هةر لة زةمانى حةزرةت دا       

ى الداوة ،ئةمةش رِةنطى دايةوة لةسةر هةنديَ لة موسوَلمانانى سةر ؤخؤغةنيمةتى ب:(خ.د)( حممد )
دوايةي ليَةى   ببةنةةوة نةةك بةشةيان نةةميَيىَ و     ؤكةخيَرا بيَية خوارىَ وغةنيمةت ك( شاخى ئوحود )

                                               :ر بوو كة قورئان لةسةرى هاتة جواب و فةرمووى ؤك ئةوةندة زؤالبدرىَ ، قسةو قسةَل
وما كان لنبن ان يُغل ، وَمن َيغُلل يأت مبا َغل يوم القيامة ، ثم ُتوفن كُل نفس ماكسبت وهم الُيظلمون ، افمن اتبع رضنوان   ]
من اذ ؤواه جهنم وبئس املصري ، هم درجات عنداهلل واهلل بصري مبا يعملون ، لقد َمّن اهلل علن املن أ كمن باء بسخط من اهلل وماهلل

ال [   ضنالل منبني    بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلو عليهم اياته وُيزكهم وُيعلمهم الكتاب واحلكمة وان كانوا من قبل لفنن 
ى ؤخؤهي  ثيَغةمبةريَك نةبووة كة نادادى و خيانةت ببات و غةنيمةت بؤببيَطومان :واتة  عمران 

ذى قيامةت دا ئةوةى الي داوة و ئةو ناهةقيةى كردويةةتى  ؤال بدات ،هةركةس كارى وا ببا لة رِ
َليةوةيةتى ،لةوةو دوا ثاداشةتى هةركةسةيَك بةةطويَرةى كردةوةكةانى دةدريَتةةوة و ئةوانةة       ؤبة ك

،ئايا ئةو كةسةى شويَيى رةزامةندى خوا كةوتبيَت وةكو ئةةو كةسةة وايةة كةة      ستةميان ََ ناكرىَ
رة كةسةانة  ؤخوا بيَت ؟ بيَطومةان شةويَيى ئةةو جة    و تاوانةوة شايستةى خةشم وقييى  ى طوناثؤبةه
       .                                                                        شةؤناخ زةخة كة سةرةجناميَبىؤد

 (زةخةدا  ؤلة بةهةشت يةان لةة د  ) ى هةيةالى خوا ؤهةريةك لةو دوو دةستةية ثلةوثايةى خ      
ئةو كاروكردةوانةى كة ئةجنامى دةدةن ، سويَيد بيَةت بيَطومةان خةوا ميةةتى      ؤبةرِاستى خوا بيياية ب

نى ئةةويان بةسةةردا   يان ، ئايةتةةكا ؤرِةوانة كردوون لةةخ ؤناوةتة سةر ئيمانداران كاتىَ ثيَغةمبةرى ب
دةخويَييَتةوة ودلَ ودةروونيان ثاك و ثوخت دةكاتةوة ، هةروةها فيَرى قورئان و داناييان دةكةا، بةة   

 ....                                                                        ضووبوون ؤرِاستى ثيَشرت لة طومرِاييةكى ئاشبرادا رِ



  

، ئةةو ثيَغةمبةةرةى كةة    (خ.د)نيَك ئاوا طومانيان بردبىَ بةسةردارى ثيَغةمبةران جا ئةطةر كةسا      
كةس نازانىَ قةدرى مةن ضةةندة الى ثةةروةردطارم مةطةةر      (اليعرف قدرإ عند ربي اال ربي ) دةفةرموىَ

                                                      ....                  ر قسةمان بةركةوىَ ؤثةروةردطارم ، ئةوة ئيرت ئاسايية كة هةريةكةو كةم تاز
دا دوورِوو هةبوون ، قورئان هةوَلى ضارةسةةرى دةدا و ،  يمةَلطاى ئيسالمؤئاشبراية لةناو ك      

كةةخوا نةاوى دوورِووةكةانى بةةوةحى     (خ.د)ش كةردن بةوو ،حةةزرةت    ؤئةسلَ لةناويانةدا ثةةردةث  
ئةوةى فيتيةةى زيةاترى ََ   ؤحوزةيفةى كورِى يةمان باسى كرد ب(سر كامت )ثيَرِاطةياندبوو تةنها الى 

 .                                 نةكةويَتةوة 
خةاتوو   ؤو موسوَلمانانيان دا ، تةنانةت بوختانيان ب (خ.د)رى ثيَغةمبةر ؤدوورِووةكان ئازارى ز      

ةسةر دابةزى و موسوَلمانانى تةمىَ كرد عائيشة كرد ، رِووداوةكة ئةوةندة كاريطةر بوو، قورئانى ل
رةشتانة بة كةم نةزانن ضةونبة دةم وةردان  ؤكة جاريَبى تر بةقسةى ئةم وئةو برِوا نةكةن و،ئةو ج

اذ ًتًلَقونه بألسننتكم وتقولنون بنافواهكم منا لنيس لكنم بنه علنم         ] لة ناموس و شةرةفى خةَلبى الى خوا طرانة
ولوال اذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم اهلل ان  وحتسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم ،

هةردةماو دةم قسة لةة زمةانى يةةكرت وةردةطةرن     ؤئةوة ب:واتة،   الننور [منون ؤتعودوا ملثله ابدا ان كنتم م
دةزانةن ئةةو بوختانةة    بىَليَبدانةوة ،كاتيَك بةزارتان شتيَك دةَليَن كة هي  ئاطادارى نةني ،ئيَةوة وا  

ر طةورةو ناقواَلية ،دةبواية كاتىَ طويَتان لةو بوختانة ؤشتيَبى ئاسانة ؟لة كاتيَك دا ئةوة الى خوا ز
خواية،ئاخر ئةمة بوختةانيَبى  ؤطةردى بيَمان نىية قسةى وا ببةين،ثاكى وبؤئيَمة ب: بوو ، بتانووتاية 

نةكةنةةوة ئةطةةر ئيَةوة    شةتى وا دووبةارة   ذطاريتان دةكةات كةة هةةرطيز    ؤر طةورةية ،خوا ئامؤز
 .                                              بروادارن 

دا كةسانيَك هةبوون كةة ئةاطرى فيتيةةيان دادةطريسةان و لةهةةل      يمةَلطاى ئيسالمؤلةك ..بةَلىَ   
وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتننة  لو خرجوا فيكم ما زاُدكم اال خباال  ] دةطةرِان قورئان لة بارةيانةوة دةفةرموىَ

غةزاو لةناوتاندا بوونايةة  ؤئةطةر دوورِووةكان دةرضوناية ب  التوبة [ وفيكم مساعون لم واهلل عليم بالظاملني 
ودةستيان دةكرد بةة ضةرثة ضةرث لةناوتانةداو      ئيَوة زياد نةدةكرد بيَجطة لةسستى نةبىَؤهيضيان ب
فيتيةوئاشوب، كةسانيَبيش هةةن   هةَلطريسانى ةنيَوانتاندا بةئاواتىزييةوةى كةليَيىَ لؤد ؤدةطةرِان ب

..                                                                                         دةطرن ،خواى طةورةش ئاطادارة بة كار و كردةوةى ستةمباران ؤلةناو ئيَوةدا طويَيان ب
ك لةكاتى دابةشبردنى هةندىَ دةستبةوتدا زياتر سةةر هةَلدةدا،حةةزرةت   ؤفيتيةو قسةوقسةَل      

ك خيََلةةكان دا و  ؤدةستبةوتةكانى غةزاى حونةييى دابةش كرد بةسةر تازة موسوَلمان وسةر(خ.د)



  

ية لة دَلياندا شةت دروسةت بةوو ، دةنطةةدةنط ثةيةدا بةوو ،       ؤهي  بةر ئةنسارةكان نةكةوت ،ب
ى ؤبةكةةس و كارةكةةى خة    (خ.د)بةةخوا ئةةوةتا ثيَغةمبةةر   : و وتةى  تةنانةت كةسىَ جورئةتى كرد

طةيشتووة و ئيرت ال بةالى ئيَمةدا ناكاتةوة ،سةعدى كورِى عةةبادة ضةوة خزمةةتى وعةةرزى كةرد      
تةت  ؤلةو دةستبةوتانة تةنها بةشىخزمانى خ ؤثيَغةمبةرى خوا ئةنسارةكان لةبةردَليان طرانة كة ت:

..       لةةة عةرةبةةةكان و لةةةوة هةةي  بةةةر ئةنصةةارةكان نةكةةةوت  رت دا بةةة خيَؤداو بةخششةةيَبى ز
ئةى ثيَغةمبةرى : قسةى وةها دةكةيت ؟سةعد وتى  ؤئةى سةعد ئةوة ت:فةرمووى  (خ.د)حةزرةتيش

 ؤئةةادةى خةةزم و خيََلةكةةةمت بةة:فةةةرمووى . ظيَبم و يةةةكيَبم لةخيََلةكةةةم ؤميةةيش مةةر(خ.د)خةةوا 
 . ببةرةوة لة شويَييَبدا ؤك

هاتةاليان و سوثاس و ستايشى خةواى  (خ.د)كردةوة ،حةزرةت ؤيشت و هةموويانى كؤعد رِسة     
مةَلى ئةنصار ، شتيَبم لة بارةى ئيَوةوة ثيَطةيشةتووة ، كةة ئيَةوة    ؤئةى ك) كرد و ثاشان فةرمووى 

و  بةرامبةر من شتيَك لة دَلتانا دروست بووة ، وانية ؟ئايا كةمن هامت ئيَةوة سةةر ليَشةيَواو نةةبوون    
خواهيدايةتى دان ؟هةذار نةبوون و خوا دةوَلةمةندى كردن ؟دوذميى يةك نةبوون ،خوا هةةمووتانى  

.                                                                   بةةَلىَ،خوا وثيَغةمبةرةكةةى خةاوةن فةةزَلى زيةاتر وضةاكرتن       : سةتى يةةكرت؟وتيان  ؤكردة بةراو د 
بةضى وةالمت بدةييةوة ؟ميةةت و  :ةرىَ خةَلبى ئةنصار وةالمم نادةنةوة ؟وتيان ئ:ثاشان فةرمووى 

 . خواو ثيَغةمبةرةكةيةتى  ؤرِيَز ب
كةة هاتيةت دوور خرابويتةةوة    ؤئةطةر بتانةوىَ دةَليَن ورِاستيش دةكةن ، ت وةالهى:فةرمووى       

بةوون بويةت ، ئيَمةة سةةرمان خسةتيت ،      ئيَمة متمانةمان ثيَدايت و باوةرِمان ثيَهيَيايةت ، الواز وزة 
                 .هةذار بووى ئيَمة دَلمان دايتةوةوويت ، ئيَمة جيَطامان كرديتةوة،ثةرِاطةندة ب

ماَلى دونيا دروسةت بةووة ،مةاَلىَ كةخةةَلبى      ؤئةى خةَلبى ئةنصار ئيَوة لة دَلتانداخةفةت ب     
 ؤنةوة بة ؤا رِازى دةبن كة ئةوان بة ووشرتو ماالتةوة برِدا رِادةكةن ، ئةى خةَلبى ئةنصار ئاييبةدوا

تان ؟ سةويَيدم بةةو كةسةةى طيةانى ميةى      ؤمالَ وحاَلى خ ؤنةوة بؤماَلةوة وئيَوةش بة ثيَغةمبةرةوة برِ
بةدةستة،ئةطةر هيجرةت نةبواية حةزم دةكرد يةكيَك مب لة ئةنصارةكان ، ئةطةرهةموو خةَلك رِوو 

ئةنصةارم   اريش رِوو لةة شةويَييَبى تةر ببةات ،سةويَيدبيَت كةرِيَطاكةةى      لةشويَييَك ببةن و ئةنصة 
بةبيسةتيى  ( َلةةكانيان  ؤَلةى رِؤَلةكانيان ، بة رِؤهةَلدةبيارد ، خوا رِةحم ببة بة ئةنصارةكان ، بة رِ

 ئيَمة ثشةبى :ئةم وتة شريييانة هةموويان دةستيان كرد بة طريان تا فرميَسك رِيشى تةرِكردن و وتيان
.                                                    هةسةةتاو ئةةةوانيش باَلوةيةةان ليَبةةرد     (خ.د)خةةوا  ةمبةةةرمان دةويَةةت ، ئةةيرت ثيَغةمبةةةرى   ثيَغ



  

ك دروست دةبيَةت و فيتيةة وئاشةووب سةةرهةَلدةدات بةةاَلم طةرنط ئةوةيةة        ؤكةواتة قسةوقسةَل
 . وانيش بة حةكيمانة ضارةسةرى ببات ئةوةندة هوشياربني تةشةنة نةكات و سةرقافَلةى كار

 بةشدارى نةكردن لة فيتنةو ئاشووبدا
ذطارى هةاوةالنى دةكةرد وئاطادارىةدةكردن كةة فيتيةةو ئاشةوب       ؤناوبةناو ئام (خ.د)حةزرةت     

بةضةى ليَةى   (خ.د)ئةى ثيَغةمبةةرى خةوا   وما املخرج منها يا رسول اهلل ق:وتيان ،(ال ستكون فنت أ )سةرهةَلدةدا
دةسةت بطةرن بةبةرنامةةى خواوةوثةةيرِةوى قورئةان       ،كتناب اهلل  : ضني وثاريَزراو بني ،فةرمووىدةر
هةروةها لةفةةرمودةدا هةاتووة ،كةعومةةرو عومسةان وعةةَ وحوسةةين شةةهيد دةبةن         ..... ببةن

مةةةَلى ؤمةَلةةةى طةةةورةى موسةةوَلمانانةوة و عةةةمماريش ك  ؤوئاشةةوب دةكةويَتةةة نيَةةوان دوو ك 
 ..                                  دةكوذريَت (كةبةئيجتهاديان لةفةرمانى ئيمام دةردةضن ئةوانةى ()باغى)

ى ؤوادةكات ئةو قسةو باسة بيَتة كايةوة كةسيَك خة ميساليةت وييدانى و داواكردنىيَرجار بؤز      
وانةاو هةةولَ   تواناكانى سيوردراوة و هيضى لةباردا نية يان كةمى لةبارداية،كةضى داواى ئةوثةرِى ت

دةكةةةات لةةةة بةرامبةرةكةةةةى ئةمةةةةش واىبةةةرد يةةةةكىَ لةةةة خةليفةةةةكان بةةةة رِاشةةةباوى  
ئةى رةعيةت وييدانتان بىَ ،ئيَةوة دةتانةةوىَ ئيَمةة وةك ئةبوبةةكرو     : ) بةخةَلبانىدةوروبةرى بَلىَ

                                     (.  عومةر رِةفتارتان لةطةلَ دا ببةين  كةضى ئيَوة وةك رِةعيةتةكةى ئةوان  نابن لةطةَلمان 
ى نارِةجنيَيىَ و بة هةزار حالَ ئةطةر كاتى ؤيةتى و،هي  خؤوذيانى خ برايةك خةريبىباروكاسبى     

ى بدات بةدةعوة ،ئييجاضاوةرِىَى موعجيزةية لةسةركردةو هاوكةارانى ، ئةاخر ئةةوةى    ؤزيادةى خ
 .                                                                         ك سةعد و خاليد بىَشى وةؤئةمرييَبى وةك ئةبوبةكرى بوىَ دةبىَ خ

خةَلبيية بةرِاستى حةةزم دةكةرد   : ) فةرموو ئيجا با بشزانني ئةبوبةكر هةرزوو بة موسوَلمانانى     
،جا ئةطةر بةتةةمابن وةك   لَ ميى ببردايةتةوةؤية و لةكنى بدايةتة بةر ئةم بةرثرسياريَتيةكيَبى تر شا

 ؤبة  (خ.د)مب وهةمووسونيةت جيَبةجىَ ببةم ، ئةوة بةرطةى ناطرم ضونبة حةةزرةت   (خ.د)ثيَغةمبةر 
(.                                                     دةهات لة ئامسانةوة  ؤى مجصوم بوو لة شةيتان و بةردةوام وةحى بؤخ

مةان بةني بةة ضارةسةةركردنى كةموكورِيةةكامنان و هةوَلبةدةين       ؤيبى خبةرِاستى ثيَويستة خةر     
بةةانطخوازان  ؤى بةةؤالسةةةى ئةةةزموونى خةةؤخبغنندادىسننقطن سةةةرقاَلى خةةةَلبى نةةةبني ، سةةرى 

هةي  شةتيَبم نةةديوة بةتاَلبةةرةوةى ئةيش و      : ) ماردةكات و لةسةدان سالَ لةمةوبةرةوة دةَلةىَ ؤت
دنى عةبدو دريَيةثيَدةرى خةم بيَت و نزيبةرةوةى خة ى خةوا  لةناوبر ؤتيَبدةرى دلَ و خيَرا بيَت ب



  

ى ؤبيَت ، وةمايةى رِيابازى و حةزكردن كردن بيَت بة كويَخايةتى بة هيَيدةى ئةةوةى كةسةيَك خة   
هةروةها عةون كورِى عبةداهلل  ( . نةناسيَت و خةريبى  طةرِان بيَت بةدواى كةم و كورِى خةَلبدا 

طةرِان ؤوانازامن كةسيَك دةست بةتالَ بيَت ب: ) ية دةَليَت  كة تابجى مةسجود كورِى عوتبةى كورِى
(.                  ى ؤخ خةَلبيدا مةطةر لةغافلَ بوونيةوة نةبىَ لة نةفسى بةدواى عةيبى

خةوا   ؤزو سةاغ بيَةت بة   ؤئةطةر كةسيَك دَلس)دةَليَت على زين الجابدين كورِى حسني كورِى     
ئةمةش ماناى وانية ( يةكانى ونايثةرذيَتة سةرخةَلبى  ى دةكات لة كةموكورِىبةنهيَيى،خوا ئاطادار

و ناتةواويةكان ، بةَلىَ قسة دةكريَت بةاَلم الى ئةو كةسةى كة  قسة نةكريَت لةسةر كةم وكورِى
 .                           دةتوانيَت ضارةسةرى ببات 

ترى ليَيةكةويَتةوة ، هةندىَ كةةس داوايةان لةة    طرنط ئةوةية ضارةسةر ببرىَو خراثةى طةورة    
ئيَةوة  : ئوسامةى كورِى زةيد كرد كة طلةيى ببات لةمةسةلةيةكدا لة ئةمريةكانيان،ئةةويش وتةى   

وادةزانن قسةيان لةطةَل ناكةم و ثيَيان ناَلَيم ؟مةن بةة نهيَيةى و لةةالوة قسةةيان لةطةةلَ دةكةةم و        
 (.                                                   كة ئةويش دةرطاى فيتيةية )مةوة ، دةرطايةك ناكةمةوة كةيةكةم كةس مب بيبة

جاريَبى تر هةرطيز هاوكارى ناكةم ) عبداهلل ى كورِى عبيم لةناو ئةَلقةيةكى قوتابيةكانيدا وتى    
      …(لةرِشتيى خويَيى خةليفةدا دواى حةزرةتى عومسان 

 دةستت هةبووة لة رِشتيى خويَيى حةزرةتى عومسانةدا ؟  ؤضى تؤب: و وتيان قوتابيةكانى ئةبَلة بوون 
 (!كورِى كةسيَك لةناوخةَلبيدا وةك خويَن رِشتيى واية من وا دةبييم باسبردنى كةم و:)عبداهلل وتى

ش دةويست و هةروا لة نيةتى خيَرةوة باسى هةندىَ شتى كرد كة بةالى ؤبةَلىَ، عبداهلل عومسانى خ
ستةوة و فيتيةوئاشووب هةَلطريساو بةة ناهةةمش   ؤةموكورِى بوون ،ناحةزان ئةو قسانةيان قئةوةوة ك

.                                  عومسان شةهيدكرا 
خةواى   ؤى داخة هةندىَ لةوانةى كة لةو فيتيةيةةدا بةشةدارى دةكةةن وادةزانةن بة     يَئةوةى ج     

سةىَ خةجنةةرم   : بوو لة سةرسيطى عومسةان وتةى  خةجنةرى دا ؤدةكةن ، عةمرى كورِى حومة كة ن
 .       لةبةر خوا ليَداوة وشةشيشيان لةبةر ئةو رِقةى كة لة دَلما بوو

ية وشيارى ثيَويسةتةو ئةةبآ بةاش بةزانني جةارى      ؤربةى طريةوةى زمانن، بؤبةرِاستى خةَلبى ز     
تةة مايةةى بةةتالَ بوونةةوةى     ش نيةوقسةكةر طويَى ثيَيادات دةبيَؤواهةية تاقة وشةيةك كةخوا ثيَىخ

 . كارى ئةو كةسة 
.          



  

 بطر  ؤنةغةيبةت بكةو نةطوَيشى ب
ئةوةى فيتيةو ئاشووب سةرهةَليةداو برايةتى لةبةر خوا لة ناوماندا بةرقةرار بيَت ، ثيَويسةتة   ؤب     
واليغتنب بعضنكم    ]  دةفةةرمويَت نةطرين ، قورئان  ؤمان رِابهيَيني كة غةيبةت نةكةين و طويَشى بؤخ

لةثاش ملةة  : واتة  احلجرات  [بعضا ، احيب احدكم ان يأكل حلم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا اهلل ان اهلل تواب رحيم 
ى بة مردوويى َوات ؟؟ ؤشتى براى خؤشى ديَت لةوةى طؤباسى يةكرتى مةكةن ، ئايا كةستان خ

اتة لة خوا برتسن و ثاريَزكاربن ، بةرِاستى شة ، دةى كةوؤسةخت و ناخىَ ر ثؤديارة كارى واتان ز
                                    .  يان ؤخوا ثةشيمانى خةَلبى وةردةطريَت وميهرةبانة ب

بةة   (خ.د)ذيَةك حةةزرةت   ؤرِ العوائق[ اذا ظهرت الغيبة ، ارتفعت االخوة فن اهلل  ] دةَليَت فضيل كوِرى عياض
خواو ثيَغةمبةرةكةى باشرت دةزانن ، فةرمووى : ن غةيبةت ضى ية ؟؟وتيان دةزان) هاوةاَلنى فةرموو 

ئةى  ئةطةرئةوةى : وترا .. ش بيَتؤريَك كةثيَى ناخؤغةيبةت ئةوةية كةباسى براكةت ببةى بةج: 
شةة   ؤدةيبةى و ئةةو ثيَةى ناخ   ؤئةطةر ئةو قسةيةى كة ت: فةرمووى ! دةيَليَم لة براكةما هةبوو ؟ 

   .مسلم ( كة لة غةيبةت خراثرتة ) ئةطةر تيايا نةبووئةوة بوختانة ؤئةوة غةيبةتة  ، ختيايا هةبوو، 
طوايةة  ( صةفية )تانةو تةشةةرى دا لةة خةاتوو      (خ.د)عائيشة  لة الى حةزرةت ذيَك خاتووؤرِ      

ة  ئةو غةيبةتةى كردت  ئةوةندة طونةاهيَبى طةورةية  :ثيَى فةرموو (خ.د)باالى بةرز نية ، حةزرةتيش 
طةوىَ  ( .. ئةةبو داود ! )طةةن  دةكةات   ؤئةطةر تيَبةلَ  بة ئاوى دةريا ببريَت  هةمووى ليخن و ب

نةطرتن لة غةيبةت و بةرطرى كردن لة موسوَلمانان  مايةى رِةزامةندى خواو سةرفرازى قيامةتةة،  
واتةة  ..  ترمنذى   (منن رد عنن  عنرض اخينه رد اهلل  عنن  وجهنه الننار ينوم القيامنة          ) دةفةرمويَ  (خ.د)حةزرةت 

هةركةسىَ لةسةر براكةى  هةَلبداتىَ  نةيةَلىَ غةيبةت ببرىَ ئةوة خواى طةورة رِووى لة ئةاطرى  
.                                                                                     زةخ دةثاريَزىَؤد

 : ثاراسنت  لة غةيبةت ؤمنوونةيةكى  خ
خواناسى بانطخواز شيَخ ئةجمةد زةهاوى منوونةيةكى بةرزة لةم بوارةدا ، ئةم ثاية بةةرزة  زاناى       

 .                                                                        ضىدوايى كردووةؤز دا ك( )لة دايك بووةو لة ساَلى ( )كوردةو لة ساَلى 
 ششى بةةردةوامى  تةوانى خزمةةتيَبى   ؤت و خووى جوان و هةولَ و  كئةم خواناسة بة رِةوش      

ئيسةالمى دا ، شةيَخ ئةجمةةد لةة سةةر رِيَبةازى        طةورة بة ئيسالم ببات لةة عيَةرامش و لةة جيهةانى    
خوا سوَلحان بةرِةنط و رِوويةوة ديةار بةوو  ،  ئةمةةش واى لةة      ؤو ياران بوو ، ب (خ.د)حةزرةت



  

 (خ.د)ئةطةر دةتةوىَ رِووى طةشى يةكىَ لةة هاوةَلةانى حةةزرةت    : ) ثيَشةوا بةنيا كرد  كة بَليَت
 (..ببييى سةيرى رِووى شيَخ ئةجمةد زةهاوى ببة 

موفتى عيَرامش لة (  قاسم القيسى)ذيَك شيَخ ؤر بريتييو  ورياو بليمةت بووة ، رِؤشيَخ ئةجمةد ز      
دةردةكةةويَ لةةو    ؤخ ئةجمةةدى بة  طةَليا باسى بةالغةت و زمانى عةرةبى دةكات ، كة زانةايى شةيَ  

سةتاو  ؤواز ََ هيَيا بوو كة مام ؤت ؤئةى شيَخ ئةجمةد من فيقهو ئوسوَلى فيقهم ب: ) بوارةشدا دةَليَت 
ئةوة نة دةضووم كة لة زمانى عةرةبى و بةالغةتيشدا ئاوا بيت و موناقةشةم  ؤرِابةر بيت ، هةرطيز ب

بة جىَ بهيََلم ،  ؤتؤية ناضارم ئةم بوارةش بؤرديت ،  بش كوؤببةى ، لة كاتيَبيشدا من عةرةمب و ت
( مجقول) و (  ميقول)شيَخى من و  شيَخى هةموو عيَراقي ية كانى   لة  ؤبة رِاستى ئةجمةد ئةفةندى ت

                                                                           (.                      و هةمووزانستةكاندا ولة مةودواش موجادةلةت لة طةلَ ناكةم و تةنها داواى فةتوات ََ دةكةم 
ى  ثيَشةوا ( سيد حمسن  احلبيم ) شيَخ ئةجمةد ئةوةندة شارةزا بوو لة فيقهى ئةبو حةنيفةدا  ،       

ةجمةةد  ئةطةر فيقهى ئيمام ئةبوحةنيفةة لةة جيهانةدا نةةميَيىَ، شةيَخ ئ     ) ى شيجة لة بارةيةوة وتويةتى 
 (..دةتوانيَت لةبةر هةمووى بَليَتةوة و بيوسريَتةوة 

ر نزيبةى ، تةنانةةت نةاوى    ؤيةدا هةردةم ناوى خةةَلبى ز  جالةطةلَ ئةم هةموو بليمةتى و زيرةكى
ذّيةةك شةةيَخ ئةجمةةةد ويسةةتى ؤرِدةَليَةةت (تةةةها جةةابر علةةوانى !! ) شةةى بريدةضةةووؤمياَلةةةكانى خ

ر كةات بةيةكةةوة   ؤست بةوون و ز ؤر دؤخ حممد الصواف كة زبطةيةمنة شيَؤرِاسثاردةيةكى دةمى ب
قسةةم  ..بَلىَ شيَخى خاوةن عةمامة، باَلا بةرز ، يةكسةر زانيم مةبةستى شيخ صوافة : بوون ، وتى 

ئاوازوو نةاوت   ضىؤنةكرد ومت بزامن ناوةكةى بريدةكةويَتةوة ، كةضى بريى نةكةوتةوة ،ليَم ثرسى ب
فةندى ، لةسةرةتاى الواةوة ثاش ئةوةى بيييم لة قورئان و سونيةتدا ضةةند  ئة: ) بري ناميَيىَ؟؟ وتى 

باسى مةترسى غةيبةت كراوة و زانيم ضةند طوناهبار دةبيَت ئةوةى بيبات ، لة خوا ثارِامةةوة كةة   
يتةة دةرةوة  ؤيةة ئةةبييى هةرئةوةنةدةى ليَةرة برِ    ؤيارمةتيم بدات نةتوامن هةرطيز غةيبةةت ببةةم ، ب  

(                                كاظم املشاخين/ االمام اجمد الزهاوى  ل )  (بريدةضيَت و ناتوامن ناوت بهيَيم و غةيبةتت ببةم ناوةكةمت لة
هةركةس دةيةويَت سةالمةت بيَت لةغةيبةت با دةرطاى طومان بردن :)دةَليَت عيناض  فضيل كوِرى     
 يَت لة سةيخورِى و كةوتيةة دواى كةةموكورِى   لة طومان رِزطارى ب داخات، ضونبة كىَ ىؤلة خ

 ..( خةَلبيش رِزطارى دةبيَت ،كىَ لةمةش رِزطارى بيَت غةيبةت ناكات
 .           ./العوائق   
.                                                                              



  

 حةزوئار زوويةكى شاراو   
حةةةزكردن لةةة كورسةةى و   ؤدنياومالَ و سةةامان ثةةاَلى ثيَوةدةنيَةةت بةة ظ  بةةةؤحةةةزكردنى مةةر    

لةةةة . ثلةوثايةوضوونةثيَشةةةةوة، ثةةةةروةردةى ئيسةةةالميش طرنطةةةى داوة بةةةة ضارةسةةةةركردنى 
وضةوونةثيَش دةكةرد، ثيَغةمبةةر     سةردةمىهاوةاَلنيشدا هى وايان هةبووكة حةزى بةكاربةدةسةتيَتى 

 ؤئيَةوة هةَلثةدةكةةن بة   :اتةة و( المنارة وسنتكون ندامنة ينوم القيامنة      انكم ستحرصون علن ا)  ثيَى فةرموون(خ.د)
                                                                        (.            َارى)ية لة قيامةتدا ربةدةستى،كة ئةوةش مايةى ثةشيمانكا

، واتةة بةةخوا    خبنارى (  ل احدا سأله او احدا حرص علينه  لي علن هذا العموانا واهلل ال ُن)هةروةهادةفةرمويَت      
.                                                                       ببات و سووربيَت لةسةرى  ؤئيَمة كار نادةيية دةست كةسيَك داواى ببات يان هةَلثةى ب

داواى  كاربةدةسةتى و  )ردو فةةرمووى  ذطارى عةبدولرِةمحانى كورِى سةمورةى كؤذيَك ئامؤرِ     
ت ثيَت درا و كرايتة كاربةدةست ، ئةةوا خةواى   ؤئةمارةت مةكة ، ضونبة ئةطةر لةسةر داواى خ

ت درا بة سةرتا ئةوا خواى طةورة ؤداواى خ ثةروةردطار دةتداتة دةست كارةكة،بةاَلم ئةطةر بةبىَ
 (  أر الزهد فن شنء اقل منه فنن الرئاسنة   :) ةَلىَد(ثورى) ثيَشةوا  (.ت ئاسان دةكاتؤةكات و بهاوكاريت د

                           .هي  شتيَبم نةديوة هيَيدةى كورسي و ثلةوثاية بةكةمى زوهدى تيا ببريَت :واتة
بردنةة ثيَشةةوة بةوو ، ئةةوة      ؤهةركةس حةزى لة كويَخايةةتى و خة  ) دةَليَت  فضيل كوِرى عياض     

ى تةواوةو، حةزيش ناكات باسى كةسى ؤورِى خةَلبى ببات تابوترىَ خحةزدةكات باسى كةم و ك
يةكةى ثلةو ثاية بوو ئةةوة دةسةت لةة ضةاك     و الببريَت بة ضاكة ، جا هةركةس شةيداى كورسى

( .                                                   ؤبش
 ( ثورى)  زوئارةزووة شاراوةية ، ئةوةتةوة لةم حةؤطادار كردابانطخوازانيش هةميشة يةكرتيان ئ     
نةكةةيت حةةز لةة    :)ذطاريى دةكةات و دةَليَةت   ؤى هاوةَلى دةنيَرىَ و ئام (عباد كورى عباد ) ؤنامة ب

و ئةوةش هةموو كةس  ثلةوثاية وكورسى ببةيت ،ثياوى وا هةية لةئاَلتون وزيو زياتر حةزى ليَيةتى
رِيَيى و بةة نيةتةةوة   ؤت نةدؤشيار بيَت، وريابة خؤو هيدا دةركى ثيَياكات ،مةطةر يةكيَك زاناؤلةخ

دةزانيَت  ىؤبرِواداردةبيَت ،كاتيَك بةخ دَلى شيةو تووشىؤئةم حاَلةتة نةخ.   العوائق ل( ئيش ببة 
ئةةو كةسةانة حةةزى    :) دةَليَةت ( ئيب تةاية )ثيَشةوا .ليَدةشيَويَت  هاوسةنطى ناهيََلىَ و كارةكانى

سةتى كةسةيَك كةبةشةان    ؤة كةواسوورى بةرلةشبر وايةان ليَةدةكات ببيةة د   ضونة ثيَش و بوون ب
ذطاريان ؤمةيان ببات و ئامؤكةسيَك كة ل وباَلياندا هةَلبدات ئةطةر رِاستيش نةبيَت و،ببية دوذميى

 .       العوائق ل(.ببات ئةطةر هةمش و رِاستيش بيَت 



  

 ،و يَت وبةباشرتين شيَوة بةرنامةكةى بطةيةنىَبانطخواز رِاستة حةز دةكات منوونةو ثيَشةنط ب      
بةاَلم ئةم بوون بةثيَشةواية هةروا  ،[واجعلنا للمتقني اماما  ]:دوعا دةكات( حةزرةتى ئيرباهيم )هةروةك 

ثيَغةمبةرانيش  هةروا بووة ،ئةوة حةزرةت  ؤئاسان نيية ، ثةروةردة و ثيَطةياندنى دةويَت ،تةنانةت ب
ئييجا لة تةمةنى ضل ساَليدا خوا كةردى بةة ثيَغةمبةةر ،     ( ادبين ربن فأحسن تنأديبن  ): دةفةرمويَت(خ.د)

 .                                                                                   ى مةسةلةيةكةؤخ ؤضونبة تةمةنيش ب
ئةطةةةر  ( طريننق القيننادة اجلنديننة  ) بةةانطخوازيش  ثيَويسةةيت بةثةةةروةردةى ضةةاك هةيةةة وئييجةةا        

ى ببييةىَ لةة   ؤَلةى خة  ؤشاطرديَبىباش، يان  سةربازيَبى باش نةبىَ ، ناطاتةة ئةةوةى كةة بتةوانى رِ    
 .                                                   رِيزةكانى ثيَشةوةدا

عومةةةرى كةةورِى )ر كةةةس لةةة خشةةتة دةبةةات ، كاتيَةةك ؤثلةوثايةةةو كورسةةى فيتيةيةةةو ز       
ى عةبةدوالَ )  كةة بةرازاى  (العوبةيدو)اش ئةوةى بوو بة خةليفة سةركةوتة سةر مييبةر ث(بدالجزيزع

لةم تاقيبردنةوة قورسةدا دةرضىَ ؟  ؤئاخ،ستاى عومةر بوو ، دَلى دةلةرزى ؤو مام(كورِى مةسجود 
 العوائنق   ل( اثقلكنم محنال   اال انن لست خبريكم ولكنن رجل منكم  ، غري ان اهلل جعلنن :) عومةر لةسةر مييبةر وتى

ئاطاداربن من لة ئيَوة باشرت نيم و يةكيَبم لةة ئيَةوة ،تةةنها ئةطةةر جياوازييةكيشةمان هةةبىَ       :واتة 
ستاى عومةةر دَلةى   ؤثاش ئةم قسانة مام.،لةوةداية كة خوا بارى ميى لة هةمووتان قورسرت كردووة 

مةَلةة كةسةيَبى خواناسةيش    ؤ، وة كخةوا سةوَلحاو بةوو    ؤئارام بوو، عومةريش كة خوا نةاس و بة  
ى ببييىَ ولة ميَيووشةدا  ؤَلى طرنطى خؤلةدةورى بون وهاوكارييان كرد، توانى لة دوو ساَليَبدا رِ

 .                       بة ثيَيجةم خةليفةى رِاشيدين دادةنرىَ
يةكيَبيان دةضيَتة بانطةواز كردن و  ؤجةماعةتى تةبليغ لة واَلتى هييد و ثاكستان ، كة دةضن ب     

قسة كردن هةر هةموويان دةست بةة دوعةان كةة بتةوانَى ضةاكرتين قسةة ببةات و         ؤسةر مييبةر ب
.                                                                                     رترين خةَلك بيَييَت بةرةو  ئيسالم ،كة بة رِاستى ئةوةية ئيخالص ؤز

ذةى ئيسالمى بةرةو ثيَش بضيَت ، هةر كةس بيباو شان بداتة بةةرى خةوا   ؤمة دةمانةويَت ثرِئيَ     
ش بيَت ، نةك لةبةر ئةوةى بة من نةكراوة ولةسةةر دةسةتىميدا   ؤبيوسيَ و دةبىَثيَمان خ ؤخيَرى ب

 هةمووثيَويسةتمان بةئيخالصةة ،ثيَويسةتمان   . تةامن بضةمةجيَطةكةى    نةبوة حةز  بةوة ببةم ببةوىَ
بةوةية كةرِاست ببةين لةطةلَ خوادا ، ئةطييا كارةكامنان ليَوةرناطريىَ و رِةنج بة خةسةارى دنيةاو   

                                                             .الفرقان    [ وقدمنا اا ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا] ئاخريةت دةبني



  

يةة بةة شةشةةم خةليفةةى رِاشةيدين      ؤنةيةكى باالوطةشة لةةم بوارةدا،ب منو( نورةدين زةنبى )      
باس دةكةات بابةةتيَك ديَتةة     ؤذيَك لةمةجليسى عيلما دةبيَت وزانايةك فةرموودةيان بؤدادةنرىَ، رِ

وا مةات   ؤبة :ثيَش كة زةردةخةنةىخستة سةر ليَوى هةمووان،تةنهانورةدين نةةبيَت ،ليَيةان ثرسةى    
ببةمن و موسَلمانانيش لة ئةسبةندةرية لةة ميسةر خةاض    يَم دةكةم لة خوا ثشةر :)وتى ! وثةستى ؟

               (.ثةرستان ئابَلوقةيان داون 
مةيدة بةدة بةة    : كةلة خةوةكةداثيَىدةفةرموىَ(خ.د)ئةو شةوة زاناكة خةودةبييىَ بةحةزرةتةوة      

ئةةى  :زاناكةةش دةَليَةت  ،ر بوون قةكةى لةسةر موسَلمانان هةَلطرتووةورِزطاونورةدين كةخوا ئابَل
ثيَى بَلةىَ بةة ناونيشةانى ئةةو     :ثيَغةمبةرىخوا ناونيشانيَبم بدةرىَ تابرِوام ثيَبباحةزرةتيش فةرمووى 

نويَيى بةةيانى لةةرِيَى    ؤبةيانى كة زاناكة دةضيَت ب ؤب. بردى( تل حارم )سوجدةيةى لةسةر شاخى 
نويَي، زاناكة رِاىدةطريَت  ؤثةكةيةوة دةضوو بمزطةوت نوورةدين دةبييىَ كة ئةويش بةسوارى ئةس

بييى ، فةةرمووى مةيدةت بةةمىَ كةةخوا      (خ.د)قوربان ئةمشةو خةوم بة حةزرةتةوة : وثيَىدةَليَت 
ت تةابرِوام ثةىَ   ؤئابَلوقةكةى لةسةر موسَلمانان هةَلطرتووة و، مييش داواى ناونيشانيَبم ليَبرد بة 

يةكسةر نورةدين .بردوتة ( تل حارم )ى لةسةرؤخ كاتى بةناونيشانىئةوسوجدةيةى:فةرمووى ببةى
نورالندين   اللهم انصر ديننك وال تنصنر  ) : ر طرياو  وتىؤلةسةر ئةسثةكةى  دابةزى وضووة سوجدةوة و ز

سةةط سةةر    ت سةر َةة و نةورةدييى  ؤخواية ئاييةكةى خ:واتة (الكلب ،وما نورالدين الكلب حتن تنصنره  
                                                                              .سةرى َةى؟ ؤمةخة ، نورةدييى سةط ضيية  ت

 !ثَيناطةين؟  ؤب
ر جار دةَليَم ئةطةر دارو درةخت بويياية ، باخةوانةكةمان هةةر زوو دةيربِييةةوة لةبةةر بةىَ     ؤز     

يةان هةةجنري نةةبووة كاتيَةك ئةةو سةاَلة        ئةمسالَ ساَلى ترىَ: خةَلبى دةَليَن !كةَلبى و بىَ بةراان 
بةروبووم باش نةبيَت ، نازامن لةوةدةضيَت ئيَمة ومانان هي  ساَليَك ساَلمان نةةبيَت ، بةرهةةميَبمان   

ومثلهم فن االجنيل كنزرع   ] ش بباو دوذميانيش دَليان شةمش ببات ، لة كاتيَبداؤنية كة دَلى باخةوان خ
منوونةى برِواداران )واتة  . الفنتح  [علن سوقه ُيعجب الُزراع ليغيظ بهم الكفار اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى 

وةك رِووةكيَك واية كة لة سةرةتاوة ضةكةرة ببات،جةا ضةةكةرةكةى بةةهيَز كردبيَةت ، ثاشةان      
ئةستوورببيَت و رِاوةستيَت لةسةر قةدةكةى ، ئةوةندة زوو ثيَبطات كشةتيارةكان سةرسةام ببةات    

ديارة ئةمةش داخ دةكات بةة دَلةى   ! ى طرت ؟؟ؤن ئاوا خؤض!ن وا ثيَطةيى ؟؟ؤبيَت ضوثيَيان سةير
                                          . (كافراندا 



  

هةندىَ لة برِواداران سست بوون و ثيَيةدةطةيشنت ، خواى طةةورة لةة قورئانةدا سةرزةنشةتى          
أن ختشع قلوبهم لذكراهلل ومانزل من احلق واليكونوا كالنذين أوتنوا الكتناب    ا  يأن للذين آمنوا  ] كردن تا وشيارببيةوة

 ؤئايةا ئةيرت كةاتى ئةةوة نةةهاتووة بة      :واتةة  .. احلديند  [فطال عليهم االمد فقست قلوبهم وكثري منهم فاسقون 
 قورئان مل كةض ببةات و ، وةكةو ئةةو    ؤيادى خواو ب ؤئةوانةى كة باوةرِيان هيَياوة ، دَلةكانيان ب

رِةوانةكراو ، دواى تيَثةرِبوونى ماوةيةةكى دوورودريَةي دَليةان     ؤكةسانة نةبن كة ثةرِاوى ئامسانيان ب
.                         وسةركةش و نالةباردةرضوون  ربةشيان ياخىؤرِةمش بوو، ز

 هةةموو تةمةةنى  (  معناذ سجد كةورِى  )دارى ئيسالم ببةين ، ئةوة ؤئةطةر سةيرى ميَيووى شب     
لة  (خ.د)ئيسالمةتييةكةى تةنها حةوت سالَ بوو، كاتيَك لةغةزاى خةندةمش دا برييداربوو حةزرةت 

خوايةة ئةطةةر   : هةَلدا تا تيمارى برييةكةى ببريَةت ، سةةعد دوعةاى كةرد      ؤمزطةوتدا خيَمةى ب
 ؤبة  جةنط و رِووبةرِوو بوونةوةى مةاوة لةطةةلَ جوولةكةكانةدا مبهيََلةةرةوة     (خ.د)ثيَغةمبةرةكةت 

ضةند رِقةم ليَيانةة و ، ئةطةةر نةة اوة طيةامن ببيَشةة و دةمةةوىَ        ؤت دةزانى لة بةر تؤطيانيان ، خ
، خواى طةورةش دوعاكةى طريا كردو برييةكةى تووشى خويَن بةربوون بوو  ؤالى تؤبطةرِيَمةوة ب

                       ..                                                     بة شةهيدى سةرى نايةوة 
تة ؤهات ؤية وةفاتى كردوة ، عةرشى خواى بيَبزانن ئةوة ك: بة هاوةاَلنى فةرموو  (خ.د)حةزرةت      

ضى دوايى كردووةو كاتيَةك ناشتيشةيان بةة هةةزارةها مةالئيبةة      ؤلةرزة ؟؟ سةيريان كرد سةعد ك
ردبيَت ئاوا زوو ثيَطةيشت و طةيشةتة  باشة دةبيَت ئةم ثياوة بةرزة ضى ك.. تةرمةكةيان بةرِىَ كرد 

!!.                ئةو ثلةوثاية بةرزة 
ن ئةاوا ثيَطةيشةتبوو و   ؤن ئاوا عاشقى شةهيدى بوو ، ضة ؤض( عبداهلل كورِى ئوم مبتوم ) ئةوة      

ثةروةردةكرابوو ؟؟ كة كويَرى نةبيَتة رِيَطر لة بةردةمياو بة هيمةتى بةةرزةوة لةة قادسةيةدا ئةاالى     
رِةثانى جةنطدا وةستا ، تابة وةستانةكةى بببيَتةة هانةدةرو   ؤوسوَلمانى هةَلطرت و لة ناوةرِاستى طم

موسوَلمانة ضاو ساغةكان و ئييجا بة شةهيدبوونيشى بووة حوجة بةسةر ئةوانةوة كة لة  ؤدَلقااى ب
                                        .              شان بدزنةوة ؤيان لة هةوَلو تيَبؤئةوةى خ ؤبيانوو دةطةرِيَن  ب

لةناو هاوةالندا ضةند كةسيَك ئةوةندة كارى مةةزنيان ئةجنامةدا ، حةةزرةت هةةر لةة دنيةاوة            
 .              هتد ..ميدةى بة هةشتى ثيَدان وةك ضوار خةليفةكة وخةدجيةو 

، لةناو مزطةوتدا طويَى لة كةسةيَك   ذيَك خاتوو عائيشة لة دةرةوةى مالَ بوو كة طةرِايةوةؤرِ     
ر كةة هاتةة   ؤشى دةخويَيد ثيَى نةبوو بضيَتةوة ماَلةوة ، دواى ماوةيةكى زؤبوو ئةوةندة قورئانى بةخ



  

حةزرةتى طيَرِايةوةو ئةويش ضووة ناو مزطةوت و سةيرى كرد سامل موَ حوزةيفةيةة ،   ؤذوورةوة ب
لةة ئومةتةكةمةدا ثيةاوى وةك سةاملى دروسةت      ئةو خوايةى  ؤسوثاس ب: فةرمووى  (خ.د)حةزرةت 
 ..       شيبوو ثاش جةنطانيَبى قورس شةهيد بووؤشايانى باسة سامل لة جةنطى يةمامةدا كفيى ث. كردووة 

 (خ.د)ربةيان الو بوون ، زوو ثيَطةيشنت و بوونة جيَةى متمانةىحةةزرةت   ؤهاوةَلان هةرضةند ز     
داواى ََ كرد كة  (خ.د)الويَك بوو ،حةزرةت ( ى كورِى سابيتزةيد. )رِادةثةرِاند ؤوكارةكانيان ب

 .                                                           ذدا فيَر بوو ؤفيَرى زمانى عيربى ببىَ ،لة ثانزة رِ
م دا جاريَةك ئةة  (سرية ) ؤكة تةمةنى لة شانزة سالَ كةمرت بوو ، لة ن( ئوسامةى كورِى زةيد )      

كردى بة سةةركردةى   (خ.د)،كة بةشانزة ساَليش حةزرةت (ابو ببر )سةركردة دةبوو ، جاريَبيش 
بةتةمةةنرتى دابيايةة ، حةةزرةت     زطة يةكيَبىؤخ:م ، هةندىَ ووتيان ؤئةو سوثايةى دةضووة سةر رِ

وا شى هةرؤشةويستم بووة وخؤر خؤبةخوا ئةو سةركردايةتى ََ ديَت و باوكى ز:)فةرمووى  (خ.د)
 (.             شةويستامنة ؤلة خ
دةسةةالت و  ى بةاوكى  (سةوَلتان مةوراد  )بيست ساَليَك دةبوو كة ( سوَلتان حممدفاتح) ئةوةش     

، سوَلتان حممدفاتح دةيويست فةحتى قوستةنتييية ببات ،سةوثاى ثيَبةةوةناو   بةجيَهيَشت  ؤحوكمى ب
 ؤوة كة دةبىَ بةقسةى وةَ ئةمر ببريَةت ، تة  من يادت دةخةمة:وت  باوكى وثيَى ؤنامةيةكى نارد ب

 .                                                                          و حوكمى والت ببةيتةوة(ئةدرنة) ؤثيَويستة كةبيَيت ب
نامةكةى خويَيةدةوةو طريةاو زانىبورِةكةةى ثيَطةيشةتوةو دةيةةوىَ خزمةةتى       ( سوَلتان مراد)     
حممةد  )الوى خوا ناسى نةبةةرديش  . و حوكمى طرتةوة دةست ( ئةدرنة)ية هاتة ؤب. م ببات ئيسال
دةورى قوستةنتيييةى طرت، ثيَش هيَرش بردنة سةرى ،ترسيَك هةبوو لة دَلىموسوَلماناندا ( فاتيح 

 نةى ؤنزيةك بوايةتةةوة ئةاوى طةةرم ورِ     لة قااىقةَلاو لةوسةربازانةى كة لةسةر قةَلاكةوة هةرضى
ليَرةش الويَبى خوا ناسى ثيَطةيشتوو كة عةقَلى لة تةمةنى . رضاوى طةرميان دةكرد بةسةر ياندا ق

ن لةة  ؤئيَمة هاتووين لةثيَياوى خوادا طيامنان بةخت ببةين ،ضة : طةورةتر بوو ، هاتة مةيدان و وتى
                      .                                                         نى قرضاو دةترسنيؤرِ

بةوةوة  ؤشةري لةدةور كؤطةجنى تيَب بوو ، سى( حةسةن ئولوبادَ) ئةم الوة كة ناوى .. بةَلىَ     
، كةثةاانيان دا نة طةرِيَية دواوة ، ئييجا موسوَلمانان قةَلاكةيان داية بةر مةجنةنية و ئةو سي كةسة 

يةكةم كةس بةوو ثيَةى نايةة نةاو     (حةسةن )جنام هيَرشيان برد يةك لةدواى يةك شةهيد بوون و سةرة



  

قةَلاكةوة و دةرطاى كردةوةو بةدوايا موسوَلمانانيش رِذانة ناو قةَلاكةوة ، بةمةةش سةةركةوتييَبى   
 .                                                                       .      مار كردؤئيسالم تؤبىَ ويَيةيان ب

خةوا   ؤر ثيَويسةتة ، لةةوةدا كةة بة    ؤثيَطةيانةدن ز  ؤتةواو كردن و خة  ؤخ ؤهةوَلدان ب ..بةَلىَ     
.   َليةدانداؤشان و كؤسوَلحاو بني و منوونة بني لة خواثةرستى ورةِوشتى بةرزو تيَب

بةرِوات   (هةةموو تةمةةنى   :واتةة  )سةةد سةاَليَك   (خضر)بييييى  ؤئامادة بوو ب(حةزرةتى موسا )     
              (.الكهنف ) [ال ابرح حتن ابُلغ جممع البحنرين او امضنَي ُحُقبنا    ]:روةك فةرمووى وبطةرِيَت ، هة

ئيَمةة   ؤبةوو ،ئةةى ئةاخ   ( اولةو الجةزم   )ديةارة ئةةو ثيَغةمبةةريَبى   . نزيبةى سةدسَليَبة ( ُحُقنب  ) 
ا ئةة  هاكة  ؤية  ، هةتا كةةى وابةني ، خة   (نا)بانطخوازيَبى خاوةن عةزم و هيممةتني ،يان نا ؟ئةطةر 

َلبةةى ذيةان ثَيضةمان كةردةوةو لةة ضةاو ون بةووين  ،        ؤستيَرةى تةمةمنان ئاوا بوو ، يان لةة طرد 
:         مان دةَلىَ ؤهةروةك مةولةوىيةكةى  خ

 كاتيَبمان زانا دةورىَ  وةردةوة              ئيَمةش ضوون ياران ثيَضمان كةردةوة             
 بةر و ئيمان 

زة كةة  ؤيةوة بطةيية ئيمان ،ئةويش قورئانى ثةري ؤناردوين كة بةه ؤوو ثةرِاوى بخواى طةورة د     
دةاويَيييةوة وثةرِاوى بونةوةرة كة هةرضةند لىَةى وردبييةةوة باشةرت لةة دةسةةالت و طةةورةيى       

 ...                                    .ثةروةردطار تيَدةطةين 
ثةرِاوى بييراوى بوونةةوةر تةا    ؤيةتة سةرجنمان رادةكيَشىَ بى مايةى هيداؤز كة خؤقورئانى ثري     
 ينونس  101[ قنل انظنروا مناذا فنن السنماوات واالرض      :] يةوة بضني بةرةو ئيمان هةروةك دةفةرموىَؤبةه
نةوةر ورد دةبيةوةو ودا ،جا ئةوانةى لة بويثيَيان بَلىَ سةيركةن ضى هةية لة ئامسانةكان و زةو:واتة

                 البقرة 37[وُيريكم اياته لعلكم تعقلون ] كار ئةوانة دةضن بةرةو ئيمان قورئان دةفةرموىَعةقَليان دةخةنة 
ئةوانةش كةسود لة ئايةتةكانى ثةةِراوى بوونةةوةر وةرنةاطرن و دَليةادةن بةة ثةةِراوى قورئةان            

ا اليسمع اال دعاء ونداء ُصم ُبكم ُعمني  ومثل الذين كفروا كمثل الذإ ينعق مب] ئةوانةعةقلَ و ذيريان لةدةست داوة
منونةى ئةوانةى ئيمان ناهيَين و لةبةَلطة و نيشانةكان تيَياطةن ،وةكةو  : واتة البقنرة   131(فهم اليعقلون 

ئةو شوانة واية ،كة هاوار دةكات بةسةر ئاذةَلةكةيدا ،بةَلام تيَياطةن ،تةنها ئةوة نةبىَ كةة طويَيةان   
..                نة كةرو اللَ و كويَرن و عةقَليان لةدةست داوة ونةفامن لةهات و هاواريَبة ،ئةوا

هةمش ؤلة قيامةتيش دا كةكافرةكان راستى دةبيين ،دان ئةنيَن بةوةدا كة ئةطةر طويَيان بطرتاية ب     
السنعري   لو كنا نسمع اونعقل ما كنا فن اصنحاب :وقالوا ] زةخ نةدةبونؤو عةقَليان هةبواية دووضارى سزاى د



  

جا ئةوانةى بري لةم بوونةوةرة فراوانة دةكةنةوة و ئازادانة  .امللك [،فاعرتفوا بذنبهم فسحقا الصحاب السعري 
يان دةردةبرِن ئةوانة دان دةنةيَن بةطةةورةيى و دةسةةاَلتى ثةةروةردطاردا كةة      ؤبةوييدانةوة رِاى خ

 ..      بةديهيَيةرى  ئةم بوونةوةرةية 
  ئةزموونى ئةنيشتاين

ئةلبةةةةرت ئةنيشةةةتاين سةةةةرةتا جولةكةةةة بةةةوو ،ثاشةةةان بةةةووة موحليةةةد ،دواتةةةر ثةةةاش        
              ر لة ئامسان و بوونةوةر ،برواى هيَيا بةخواو ثةةرِاويَبى نوسةى بةةناوى   ؤَلييةوةوقوَلبونةوةى زؤليَب

بةشةردا ،ئةو خةياَلةية طةورةترين خةيالَ كة بىَ بةدلَ و ميَشك ونةفسى : )تيايا وتى (من ايامن االخرية )
ظ ؤمر. ظ لةم بوونةوةرة فراوانة ورد دةبيَتةوة ؤكة لةو وروذاندن وئييفجالةوة دروست دةبىَ كاتىَ مر

دةتوانىَ بةهةستى سيوردارى ، بةتواناكانى عةقَلى كةهةرضةند ئةةويش سةيووردارة بطاتةة ئةةوةى     
ةوة جوانيةك هةية كةلةةو جةوانرت   ةشكةوا بةردةوام لة تاريبايةكى طةورةداية ولةثشت تاريبايةك

ية و كةمال و تةواوى وباالدةستيةك هةية كةلةو تةواوتر نية وئيججازيَك هةية كة لةو ئيججةاز تةر   ن
 .. نىية 

ئةو هةَلويَستةو ئةو هةستةش كة دروست دةبىَ لة ئةةجنامى بريكردنةةوة لةة بوونةةوةر لةةالىمن      
يةةةكجاريش بيَةةت ؤك بةةيى لةةةم دنيايةةةدا وتةةةنها بظيَةةؤوعيبادةت،بةرِاسةةتى مر بريتيةلةخواناسةةى

 !(دا مةردووة  يبةةناو زييدووةولةة رِاسةت    ئةوهةَلويَستةى نةبىَ وئةو هةسةتة نةةكا ئةةوة كةسةيَبى    
َلييةةوةى زانسةتى   ؤئيمان طةةورةترين وبةةرِيَزترين سةةرةجنامة كةة ليَب     بةرِاستى : )هةروةهادةَليَت

                                                                  (.                           دةيطاتىَ 
سةةرم  : وت  مةى كرد لةسةةرئةم هةَلويَسةتة ئيمانيةةو ثيَةى    ؤل(فليميج)بةناوى  ذنامةنوسىَؤرِ     

! ت بةسةتةوةوداتيا  لةة هاوكيَشةةيةكدا لةة خةوا برتسةىَ       (وزة)كة ؤوةك ت دةسورِمىَ لة زانايةكى
.                                                                            وةرِ نيم ،من ئيمامن هةية بةخوا بايَفليميج دةمت داخة ،من موحليدو ب: وت،ئةنيشتاين ثيىَ

ظ كةمةندكيَش دةكا بةرةو ئيمان ؤفةلةك و وردبونةوة لة ئةستيَرةوهةسارةكان مر زانستى بةَلىَ     
ئةةم زانسةتى   :دةَلةىَ (فةلةةك )ئافرةتى ئةمريبيش لةثةرِاويَبيدا لةسةةر زانسةتى   ،هةروةك زانايةكى 
 .  (.بةديهيَيةرةكةىيان شيَت دةبىَ  ؤظيَك تيا قولَ بيَتةوة يان سوجدة دةبات بؤفةلةكة ئةطةر مر

 يلؤئةزموونى فريد ه
مةار كةراوة ،   ؤيةوة تزى تايبةتة كة بةناوؤناوبراو لة طةورةترين زانايانى فةلةكة وخاوةنى بريد      

ئةةم  :دذايةةتى خةواى دةكةرد وئيلحةادى بةاَلو دةكةردةوةو دةيةوت         ئةم زاناية بةدريَياى تةمةنى



  

بونةوةرةهةر بووةو هةةردةبَى وكةةس دروسةتى نةةكردووة بةةاَلم ثةاش ئةةوةى ضةووة تةمةنةةوة          
ئيَمةة  :دا دةَلةىَ كةتياية (الكنون النذكن   ) بةةناوى  وئةزمونةكانى زياتر و باشرت بةوون ثةةرِاويَبى نوسةى   

ئييبارىبوونىخواى بةديهيَيةرمان دةكرد ،لةكاتيبدا خواى طةةورة لةهةةموو اليةكةةوة جةةخت     
شاييةك دروست دةبىَوبةردةوام ؤهةسارةكان لةيةك دووردةكةونةوةو ب  ،دةكا ىؤخ لةسةر بوونى

بةَلطةية لةسةةر   شايية ثرِدةكاتةوة كة نازانني لةكويَوة دىَبة ئةمةشؤئةو ب مادةيةك دروست دةبىَ
ئةوةى كة ئةو خوايةيةى ئةم بونةوةرةى داهيَياوة ،هةر ئةوة كة ئةةو ماددةيةةش درووسةت دةكةا     

                                  (..ية ثرِدةكاتةوة شايؤوئةو ب
ئةو  رةوةية و بة دَلييايةوة ئةطةرؤرى تياية كة لة ئةجنامى ئةزمونى زؤجا ئةو ثةرِاوة ئيمانياتى ز     

.                      زاناية ئيسالمى ثيَبطةيةنرىَ موسوَلمان دةبىَ
 عةقيد يةكى ِروون و ئاشكرا 

ر بةئاسةانى طةةورةو بضةوك    ؤزى ئيسالم عةقيدةيةكى رِوون وئاشبراى هيَياوة  كةةز ؤئاييى ثري     
ئةةم  ...ى دةطةات  يَة ت،خويَيدةوار و نةخويَيدةوار ،لةهةموو كات و شويَن وسةردةميَبدا بةئاسةانى  

بةرِاسةتى بةةالى   : رِاستيةش يةكىَ لةوبرا ئةمريبيانةى كةموسوَلمان بةوون ،ئامةاذةى ثيَبةرد وتةى    
 (ئييتيمةا  )ئةمريبيةكانةوة مةسيحيةت عةقيدة نية تةنانةت ئةايييش نيةة ، بةةَلبو تةةنها شةتيَبة لةة      

بة كةسانى ذيرو عاقلَ ببةن لة  ،جاكاتىَ يةهوديةت و نةسرانيةتى شيَويَيدراو نةيات توانى قةناعةت
كردنةوةى خةَلبى ، بةرِاستى ؤك ؤكاريك بؤيشنت بةرةو نةتةوايةتى وةك هؤخةَلبى ، برييارةكان رِ

                .                                                          ىؤدا بةرةو الى خيتةنها ئيسالمة كة توانيويَتى سةرببةوىَ لةكيَش كردنى دَلى خةَلب
لَ و مجةادن  ؤثةيرت  ؤى مةةليك فةهةد بة   ؤلة طةلَ ئةوةدا كة قةشة بوو ، لة زانب( رةليطارى م)     
ستاى  بريكارى بوو ، ناو براو كةنةدية و ،خوا هيدايةتى داوموسوَلمان  بوو ، لة وتاريَبدا وتى ؤمام
ةى الى ئيَوةية لةة ضةاو ئةةوةى    ئةى موسوَلمانان ، ئةطةر هةست ببةن بة فةزلَ و طةورةيى ئةو: 

موسةوَلمان لةة    الى خةَلبى داية ،ئةواهةميشة سوثاسى خواتان دةكرد كة لةة دايةك و بةاوكيَبى   
موسوَلماناندا طةةورة بةوون و لةسةةر ئةةم ئاييةة مةزنةة ثيَطةيشةتوون ،         دايك بوون و لة باوةشى

( ، زييدووبونةةوة ، ليَثرسةييةوة   ثيَغةمبةرايةتى ، خوايةةتى ، وةحةى ، رِيسةالةت    ) بةرِاستى ماناى 
ورى هةموو ئةو مانايانة كة لةالى ئيَوةية لةطةلَ ئةوةى الى خةَلبداية  جياوازيةان بةة هيَيةدةى دو   

بةرِاستى رِوونى و ئاسانى عةقيدةى ئيسالم هيَيامى بةرةو ئةم ئاييةة ، كةة   نيَوان ئامسانةكان و زةوية، 
 .. ويَت لة هي   بريوباوةرِيَبى تردا  دةست ناكة



  

 ياساكانى ثةرو ردطار
لةة  : يةكى ئةمريبي دا كاردةكات ، دةَلةىَ ؤرِ لة بوارى ياسادا كة لة زانبؤستايةكى ثسثؤمام      

ياسةاى جولةكةةمان لةطةَلةدا بةوو ، كةوتةة تانةةو        ستايةكىؤدانوستانيَبدا لة بارةى  ياساوة ،مام
كوتى ببةةم ، لةيَم ثرسةى ، ئايةا دةزانةى       ئةوةى دةم ؤتةشةردان لة ئيسالم و موسوَلمانان مييش ب

بةَلىَ، زياترة لة هةشت موجةَلةد : قةبارةى ياساكانى مريات  لة دةستورى ئةمريبىدا ضةندة؟ وتى
بهيَيم كة لةة دة  ديَةرِ زيةاتر نةةبيَت ، ئةوسةا بةرِوا        ؤئةطةر ياسايةكى مرياتت ب: ، مييش ثيَم وت 

هةرطيز شتى وا نابيَت ، مييش ئايةتةةكانى مةريامت   : ووتى دةكةى كةئيسالم ئايييَبى رِاستةو حةقة ؟
ظ نةاتوانىَ  ؤهةرطيز عةةقَلى مةر  : الم و وتى ؤذىَ هات بؤدةرهيَياو دامىَ ، ثاش ضةند رِ ؤلة قورئان ب
مرياتى هةموو خزمان ببات بةو طشتطرييةو كةسى لةبري نةضىَ و ، ئييجا بةشى هةريةكة  ؤحساب ب

ثاشةان  .. ات بةو عةدالةتةو بة بىَ ئةوةى سةتةم لةة كةةس ببةات     لةو كةس وكارة بدات لة مري
                                                .   موسوَلمان بوو

و مةةوعجيزةى ئيسةةالم ، تةةةنها ئايةتةةةكانى مةةريات بةةةس بةةوو   بةرِاسةةتى ئةمةيةةة طةةةورةيى      
                              .ثيَ موسوَلمان بيَت ستايةكى بوارى ياساى جوولةكةىؤكةمام

  ئيمان لةد رطاى دَل ئةدات
ى شةا فةهةد كةارى    ؤالويَبى بةريتانيم بييةى كةة لةةزانب   : ر زةغلول اليجار دةَليَت ؤفيسؤثرِ      

شةتم خويَيةدةوة ، لةطةةلَ ئةةوةدا توانةام نةةبوو        سيانزة سالَ لة بارةى ئيسالمةوة: دةكرد ثيَى ومت 
اال اهلل وأشهد أن حممدا رسول  هأشهد أن الال:  ون بدةم و شايةمتان بيَيم وبةئاشبرا بَليَمبرِيارى موسوَلمان بو

.                                                                           مةاَليةتى و كيَشةكانى ذيان لة سةرمؤلة ترسى فشارى ك،اهلل 
طةكةم و ثارِامةوة و داوام لة ثةروةردطار كردكة رِيَيمايم م شت و ضوومة سةر جيَؤذيَك خؤتا رِ    

ئةةى ئةوانةةى   ) ببات و رِيَى رِاستم ثيشان بدات، كة خةوم ليَبةوت لةخةةوما يةةكيَك ثيَةى ومت    
برِواتان هيَياوة ، برِوا بهيَين بةو تةنها خوايةى كة دروستى كردون و ئةم بوونةوةرةو هةرضى تيايةة  

كةة   م لةة خةواوة ، زانةيم   ؤستام لة خةوو طريام ، زانيم كة ئةوة نيشةانةيةكة بة  هة( .. بةديهيَياوة 
ردو ؤكسةف ؤية يةكسةر ثةيوةنةديم كةرد بةة بيبةةى ئيسةالمى ئ     ؤية ، بئيسالم رِيَبازى هةمش و رِاست

 ..موسوَلمان بووم 
. 



  

 نتني ؤبرت كؤبوونى رموسوَلمان
را بةوو لةة   ؤوو ، هةةَلطرى برِوانامةةى دكتة   ب(  نؤنيبس)  كى ئةمريبىؤناوبراو رِاويَيكارى سةر     

ماوةى سى سةالَ كةارى كةرد     ؤو يةكيَبة لة كةسايةتية ديارةكانى ئةمريباو بدا  حضنارات ديراسةى 
 .        شبى سثيدا ؤلةوةزارةتى دةرةوةى ئةمريباو ك

لةةفيَبى  ئةمة داواى لة دةزطاى خمابراتى ئةمريبى كرد مة ؤن ويستى ثةرِاويَك بيوسيَت بؤنيبس    
تةواوى بدةنىَ لةسةر ئوسوَليةتى ئيسةالمى ، ئةةوانيش مةلةةفيَبى طةةورةيان خسةتة بةردةسةتى ،       

ى ديراسة ببةات و  ؤنتني كة بؤبرت كؤوةلةبةر ئةوةى ماوةى نةبوو ديراسةى ببات داية دةست رِ
يَسةتا  رى تيَبردو موسةوَلمان بةوو ، ئ  ؤبرت ديراسةى كرد كارى زؤالسةكةى بداتىَ ، كاتيَك رِؤخ

ذئةةاوادا وتاردةنووسةةىَ و بةةانطىخوا ئةةةدات بةةة    ؤرِنةةاوبراو لةةة طةةرنطرتين باَلوكراوةكةةانى   
      .خةَلبيداطويَى

 موعجيز ى قورئان وسوننةت 
سنريهم آياتنا فن االفاق وفن انفسهم حتن يتبني لم انه احلنق ، او  يكنف    ]دةركةوتيى موعجيزةكان بةردةوامة    

ئايةةت و بةَلطةةو نيشةانةكامنانيان ثيشةان دةدةيةن لةة       : واتةة   فصنلت  [شهيد بربك انه علن كل شنء 
 ؤيان دةرببةويَت كةئةم قورئانةة هةقةة ، ئايةا ئةوةنةدة بةةس نيةة بة       ؤياندا تابؤبوونةوةرو نةفسى خ

      .                             ثةروةردطارت كة ئاطادارى هةموو شتيَبة 
قورئةةان شةةتى : واتةةة (والتنقضنني عجائبننه )  دةفةةةرمويَت رئانةةةوةلةةة بةةارةى قو (خ.د)حةةةزرةتيش 

سةرسورِهيَيةرى ليَيابرِيَت كةببيَتة مايةى هيدايةةتى خةَلبى،ئةوةتةة دةبيةيني بةةردةوام زانايةان لةة       
         :     منوونةؤذهةالت رِاستيةكانى ئيسالم دةسةمليَين ، بؤذئاواو رِؤرِ
:                                                               وان حةرام كردنى ئاَلتوون لة ثيا / 

لةة بةةروارى   (  سناوَ هنامبنت  ) ى ؤمةَلةى مةلةكى بةريتانى باَلويان كردةوة كة لة زانبؤك     
ئاَلتون ئةو :َلييةوة كراوة لة سةر ئاَلتون وبةم ئةجنامة طةيشتون ؤليَب //تا  //

كة ؤكة سثيةكان وخرؤى دةكاتةوة ،كاريطةريان دةبىَ لةسةر خانة زييدووةكان وخرؤكتيشبانةى 
 ؤبة  نىييَريية لة ثياودا  ،وكارناكاتة سةر ئافرةت ، هةروةها ئةطةر بةكار بهيَيرىَؤرمؤسورةكان و ه

قاث و قاضاخ و شتى تيا َورىَ يان ببرىَ  بة كةوضك و شتى ثةىَ َةورىَ لةطةةلَ ئةوخواردنةةدا     
..                                                                ظ ؤرليَبدةكات و زيان دةطةيةنىَ بة لةشى مركا



  

حةَلالَ  ئافرةتانى ؤكة ئاَلتوونى لة ثياوان حةرام كردووة و ب يَرةوة حيبمةتى ئيسالم تيَدةطةينل     
و ( ) نسائن [حلرير لالناَ من اّمتن وُحِرم علن ذكورها ُاِحل الذهب وا] : دةفةرموىَ(خ.د)كردووة ، ثيَغةمبةر 

ئافرةتانى ئوممةمت حةَلالَ كراوة و لة سةر ثياوانيشةى حةةرام    ؤئاَلتون و ئاوريشم ب:واتة(ئةمحةد)
 ..                         كراوة 
موسةتيلةيةكى   (خ.د) ثيَغةمبةةر ) لة فةرمودةيةكى تردا هاتووة كة موسليس رِيوايةتى كردووة      

هةر يةكيَك لة : زيَرِى لة دةستى ثياويَبدا بييى ، خيَرا لة دةستى داكةندو فرِيَى دا ، ئييجا فةرموى 
(.. يةكى ئاطرييى لةسةر دةسةتى دانابيَةت   ؤئيَوة ئةم ئاَلتونة بةكار بهيَييَت وةكو ئةوة واية كة ثشب

قاضةاخ و كةوضةك و ، كةة ئةمانةةش هةةمووى       قةاث و  ؤديارة كة ئاَلتون نابىَ بةةكار بهيَيةرىَ بة   
حيبمةتى طةورةى تياية كةثاش زياتر لة ضواردة سةدة زانستى سةردةم سةرى رِيَز دادةنةةويَيىَ لةة   

.      اديب  قرداغن. و /عبدالرمحان العصافن ل (رِاستييةكانى زانستى سةردةم .. )ئاستيا 
 :شوَينةوارى كةشتيةكةى نوح ( ) 

ئةارارات طريسةاوةتةوة ، قورئةانيش     يةكةى نوح دةكات كة لةسةر شةاخى كةشت باسى ئييجيل     
وقينل  يناارض   )  تةوة  هةةروةك دةفةةرمويَت  ؤباسى كةشتييةكة دةكات كة لةسةر شاخى جودى نيشت

: واتةة  /هةود  ( اجلنودى وقينل ُبعندا للقنوم الظناملني      ابلعن ماءك ويا  مساء اقلعن وغيض املاء وُقضي االمر واستوت علنن 
ش بابةس بيَت و باران مةباريَية ، ؤرِيَت بةناختدا ، ئةى ئامسان تؤئاوةكةت بابض:فةرمان درا بةزةوى 

ضوو ، فةرمانيش بةرِيَبى و تةواوى ئةجنام درا ،كةشتييةكةش لةسةر كيَةوى جةودى   ؤئيرت ئاوةكة رِ
 .                                                  رةى ستةمباران بة ؤخواو تياضوون ب دةك دوورى لة بةزةيى: طرت و وترا  وةستاو لةنطةرى

 ؤزييةوةى شويَيةوارى ئةةو كةشةتييةدا ، بة   ؤشش و طةرِان بة دواى دؤزانايان كةوتية هةولَ وك    
ريةان  ؤَلييةةوةى ز ؤدانةاو زانايةان ليَب   ؤئةمةش لة سااَلنى رِابردوودا مانطى دةستبردى تايبةتيان بة 

 .                                                                         زييةوة لةسةر شاخى جودى لة توركيا ؤوارى كةشتيةكةيان دكردو شويَية
ئةو قورئانة ضيية كة ئاوا باسى شويَيةكةى بةوردى ديارى  كردووة بة  يةكىَ لةزاناكان ثرسى      

ئةةوة  : وتةى  ويداوة ،يةكيَك وةالمةى دايةةوةو   مةوبةر رِومةرجىَ ئةو رِووداوة ضةند هةزار سالَ لة
ثةرِاويَبة ، كابرايةك نوسيويةتى ئيديجاى ثيَغةمبةرايةتى كردوة  لةة نيةوة دورطةةى عةةرةب و لةة      
ئييجيليشى وةرطرتووة ؟  زاناكة بة عةقَليا نةضوو ، باشة ئييجيةل دةَلةىَ لةسةةر شةاخى ئةارارات      

ذمارة )؟؟ !ن دةطوجنىَ لة ئييجيلى وةرطرتبىَؤ، دةى ض( جودى )ت طريساوةتةوة و قورئانيش دةَليَ
 (                                                       //ذنامةى دار السالم  ؤرِ/  



  

رى تيَدايةة و تةنانةةت ثاثةا  لةبةةر ضةاوى      ؤئاشبراية ئييجيل دةستبارى كةراوة و هةَلةةى ز  )     
،شايانى باسة قورئان ئاماذة بةوة دةكات كة خواى طةورة وةك (دانى نا بةوةدا  نةها مةسيحيداؤملي

دةسةاَلتى ثةروةردطاروسزادانى طةالنى رِابردوو  ؤئايةتيَك ئةو ئاسةوارة دةهيََليَتةوة تا بةَلطة بيَت ب
ئةةم بةسةةرهاتةمان   بةرِاستىئيَمة :واتة  القمر [ولقد تركناها اية فهل ٍمن ُمّدكر ]  ، هةروةك دةفةرمويَت
                               !ذطارى ليَوةرطريَت؟ؤهةموو نةوةكان ، ئايا كةسيًََك هةية ثةند و ئام ؤهيَشتةوة بة بةَلطة ب

سةجودية   نطرةى هةشتةمى ثزيشبى ئيججازى زانستى قورئان و سونيةت كةة لةة والتةى   ؤلة ك     
لةدواى طةويَطرتن لةة   ( ن ؤنسؤمارشالَ ج)رثةلةزانىؤك زانستى رة زانايانىبةسرتا ، يةكيَك لة طةو

ئيَمةتان بةاس كةرد لةة ثةةرِتووك و      ؤئةطةر ئةورِاستيانةى ب: رِاستييةكانى قورئان و سونيةت ووتى 
اسةتى  ن ئةم بةَلطانةتان اليةة لةسةةر رِ  ؤشان ، ضؤبةرنامةى ئيَمةدا هةبواية ، ئةوا دنيامان ثيَ دةخر

 .                                                       و ئييجا بيَدةنطيشن ؟قورئان وثيَغةمبةرةكةتان 
حممةد ضةى زانيةوة لةة كةارى      : لة ثةاانطاى ئةلبةرت ئةنيشةتاين زانايةةكى جوولةكةة وتةى          

 كة زانايةكى طةورةى ميسرى حممد السةيد  عبدالباسط رؤ، دكت( جى ؤلؤفسي) ظ ؤئةندامةكانى لةشى مر
نى كةنةدى وةالمم دايةوةو ئةةم فةرموودةيةةم بةة منوونةة هيَيايةةوة كةة       ؤلة سةر تةلةفزي: ية ئةَلىَ

منني فن توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد اذا اشتكن منه عضو تداعن له سائر اجلسند بالسنهر   ؤمثل امل ) :دةفةرمويَت
ارى ئةندامةةكانى لةةش ببةات    ئايا ثيَش هةزارو ضوارسةد سالَ ئةاوا باسةى كة   : ومت  . مسلم(واحُلمن 

ئةةو  :جىية ،ئيجا وتةى  ؤلؤبةَلىَ ئةوة بيةماى زانستى فسي: موعجيزة نىية ؟ زانا جوولةكةكة وتى 
ئةو دةستخةتةى فةرموودةكانى حةزرةت ببةة كةة لةة     سةيرى ؤبرِ:فةرموودةية لةكويَداية ؟؟ ومت 

مةوة نوسراوةتةوة و تةرجومةةش  ية كة لةسةرةتاى ئيسال (الصحيفة الصادقة )واَلتى سويدة وناوى 
                     ...دةركةويَت  ؤكراوة ، تارِاستيةكانت ب

 ؤسكؤنطر ى ئيعجاز لة مؤك
              نطرةى ئيججةازى قورئةان و سةونيةت لةة    ؤك ؤكرام ب بانط: ر زةغلول اليجار دةَليَتؤفيسؤثرِ     
زيةاتر لةة    ؤثايتةةختى كةوفر بةوو بة    ( ؤموسةب )لة سةرةتادا حةزم نةكرد بضم ، ضونبة( ؤسبؤم) 

 ؤئةو خةَلبة ضى لةبارةى خواوة دةزانن ،تةا بانطيةان ببةةين بة    : مدا وومت ؤحةفتاسالَ ، لة دَلى خ
 دةكات ؟؟               ًَ ؤئةوةى كة قورئان بانطى ب

 ة ية ، كاتىَرِووسي يةوثزيشبى هةردةبىَ بضى ضونبة داوةتيامةكة لةاليةن ئةكادايةى : ثيَيان ومت 
مةَلىَ ئايةت باس كران كة لة بارةى بوونةوةرةوة بوون ، بةة  ؤنطرةكةدا كؤلة كؤسبؤم ؤضووين ب



  

ُيدبر االمر من السماء اا االرض ثم يعرج اليه فن يوم كان مقداره الف سننة  نا    ] : تايبةت ئةم ئايةتة كة دةفةرموىَ
انةةوة كاروبةارى زةوى رِيَبةدةخات وسةرثةرشةتى     ئةو خواية لة ذوور ئامس:واتة  /السجدة  [ تُعدون

الى لةة   ؤدةكات لةوةودوا رِووداوةكان و بةسةرهاتةكان وكاروكردةوةى بةندةكان دةطةرِيَتةوة ب
 .                           ذيَبدا كة بةرامبةر هةزار ساَلة بةو حسابةى ئيَوة دةيبةن ؤرِ

ذة هةةزار سةالَ بةىَ، ئةةو سةاَلةش      ؤئةطةةر ئةةو رِ  : تى يةكىَ لة زانا موسوَلمانةكان هةستاو و    
ى كاريةان دةكةرد ،و لةبةةر    ( قمةر )ية ضونبة ئةو كاتة عةرةب بة سةاَلى  (قمري) مةبةست ساَلى

يش بريتية لة خوالنةوةى مانط بةدةورى زةوى دا كة ( قمر )ئةوةى ساَليَك دوانزة مانطة و مانطى 
× مةانط   × ن كةم  ؤبلية  ]مةترة ، كةواتة ؤيلن كؤبلي(  ،)بة ديقةت حساب كراوة كة 

ئييجا ئةجنامةكة دابةش ببة بةسةر بيست و ضوار سةعات دائييجا دابةشى ببة بةسةر [ سالَ  
شةست خولةك دا ئييجا دابةشى ببة بةسةر شةست ضركةدا ، ئةجنامةكة دةبيَتة خيَراييةك كةزياترة 

ستايةكى ناودارى فيزياي رِوسى كةئةندامى ئةكاداييةةى  ؤامثاش ئةم باسة م.. لة خيَرايى رِووناكى 
نطرةية من وام دةزانى كة شارةزايى تةةواوم  ؤثيَش ئةم ك: دا وتى ( رِووناكى) رِة لةؤرِوسييةو  ثسث

ر لةوةى مةن زيةاترة كةة    ؤهةية لةبوارى فيزياو رِووناكى دا ، كةضى ئيَستا دةبييم زانستيَك هةية ز
ن ئةةوةم نةةزانيوة، مةطةةر بةةوةى كةة      ؤداواى ليَبوردن ببةةم لةةوةى كةضة   ن ؤدةيزامن ،نازامن ض

ئييجا بةدواى موسوَلمان بةوونى   (.اشهد ان الاله اال اهلل  وان حممدا رسول اهلل ):لةبةردةمى هةمووتاندا بَليَم 
ة موسوَلمان بوون كة عةرةبيان دةكرد بة رِووسى و هةروةها ب(وةرطيَرِةكان ) ئةودا ضوار كةس لة

..                                             ثيَضةوانةشةوة 
نطرةكةى باَلوكةردةوة ، دوايةى هةةواَلمان    ؤنى رِووسى رِووداوةكانى كؤثاش ئةوةى تةلةفيزي     

موسوَلمان بوون ، تةنها بةبييييى ئةو بابةتةة   رِووسى وحةوت زاناى بةناوبانطى زانى كةزياتر لة سى
                                                          ..ئيججازيانة 

رثةلةة ناسةيمان لةة طةَلةدابوو كةة      ؤزاناى بةناوبانطى ك (كيث مور ) نطرةيةش داؤهةر لةو ك       
ليَيةكانى ثزيشبى دةخويَيرا ؤربةى كؤربةى ثزيشبةكان دةيانياسى لةبةر ئةوةى ثةرِاوةكةى لةزؤز

نطرةكةةةدا ؤة بيسةةت وثيَةةيج زمةةان وةرطيَةةرِدرا بةةوو ئةةةم زانايةةة لةةة كزيةةاتر لةة ؤوثةرِاوةكةةةى بةة
بةرِاستى تةةعبرية قورئةاني يةةكان لةةبارةى     :) باسىئيججازى قورئان وسونيةتى كرد بةوةى كة وتى

رثةلة وة ئةوةندة ووردةو ئةوةندة تةةواوة كةة تائيَسةتا زانسةتى سةةردةم ئةاوا ثيَةى        ؤناغةكانى كؤق



  

( حممةد )بةَلطةية لةسةر ئةةوةى كةة ئةةم قورئانةة لةاليةةن خواوةيةةو        نةطةيشتووة ، كة ئةمة ش
.                                                                                     نيَردراوى خواية 

 وتى نةخيَر ، بةاَلم شايةتى دةدةم كة ئةم قورئانةة كةةالمى خوايةة و   ! موسوَلمانى ؟ ؤت:ليَيان ثرسى 
ردام كة ؤموسوَلمانى ، وتى من جارىَ لة ذيَر فشاريَبى ز ؤوتيان كةواتة ت.. حممد ثيَغةمبةرى خواية 

 ( كينث منور  ) ذيَةك بيسةتتان  ؤناتوامن موسوَلمان بوومن رِابطةيةمن ، بةاَلم التان سةير نةةبيَت ئةطةةر رِ  
                                  .         ى رِاطةياند ؤشايانى باسة ثاش ماوةيةك ناوبراو موسوَلمان بوونى خ..موسوَلمان بووة 

 ئيسالم و ئاينةكانى تر
لةسةرةتاى ثةجنا كاندا، كة هيَشةتا الو بةووم و لةة بةةريتانيا     )ر زةغلول اليجار دةَليَتؤفيسؤثرِ     

بةةى  ، كةلةبي( ئيسةالم و ئاييةةكانى سةةردةم   )وتاردان لةةبارةى   ؤخويَيدن، بانط كرام ب ؤبووم ب
دانوسةتانيَبى كةراوة لةة     ؤدةبوونةوة بة ؤيةك كهةيي يةكيَتى قوتابيانى ئةوىَ بوو، كة هةموو شةوى

يةة و هةةوَلى   ؤوَلمان لةة زانب سبارةى مةسةلةيةكةوة  ، جا لةبةر ئةوةى بيستبويان كةالويَبى مو
سةى ثةيوةنةدى   ئةو وتاردانة ، جا ثاش ئةوةى با ؤب ؤرا دةدات بانطيان كردم بؤبةدةست هيَيانى دكت

طةةورةم لةةوة   : وتى ية بوو ( يةكيَتى)كى ئةو ؤئيسالمم كرد بة ئاييةكانى ترةوة ئافرةتيَك كة سةر
يةة ثةيَم باشةة دانوسةتان لةسةةر ئةةو       ؤزانياريت لةو بارةيةوة لة هةموومان زياتر بيَت ، ب ؤدةضىَ ت

ئةةو مةسةةلةية قسةة ببةةين     سةر هةفتةى داهاتوو ، ضونبة ئيَمةناتوانني لة ؤمةسةلةية هةَلطرين ب
بانط ببةين كة ضةندةها سةالَ  وليك سكا ببةين ، تا ئيَمةش بتوانني يةكيَك لة قةشةكانى ؤوطوطفت
ذ هةالت كارى كردووة و عةرةبييةكى باش دةزانيَةت ، تةا دانوسةتانةكةش باشةرت بةرهةةمى      ؤلة رِ

الَ زياتر بةوو ، وة ماوةيةةكى   هةبىَ ، لةهةفتةى داهاتوودا ئةو قةشةية هات كةتةمةنى لة شةست س
..                                   ر واَلتى ترى عةرةبي دا كارى كردبووؤريش لةميسر و عيَرامش و ليبيا وزؤز

طةورةم لةوة دةضىَ ئةم الوة : مان كرد و ثاشان ئافرةتةكة ثيَى وت ؤسةعات ونيويَك طفتوط       
 ؤية جاريَبى تر من داواكارم كة ئةم باس وخواسةة مبيَيةىَ بة   ؤ، ب زياتر شارةزا بىَ لةمةسةلةى ئاييدا

مان بانط ببةم ، لة هةفتةى داهةاتوودا  ؤكى كةنيسةى شارةكةى نزيك خؤهةفتةى داهاتوو تا سةر
نةاوبراو   نةى هاتيىؤبوو هات و ، شار هةمووى ئاهةنطى طيَرِا بةب(البيشوب)ئةو قةشةيةش كةناوى 

ظارةكان هاتن ، ؤذنامة و طؤن و رِؤو تةلةفيزي ؤرى رِاطةياندن ، لةرِاديؤى زشارةكةيان و ثياوانيَب ؤب
مةن زيةاتر لةة بيسةت     : ثاش دانوستانةكةمان كةزياتر لة سةعاتيَبى خاياند ، ئافرةتةكة هةستاو وتى

ذيَك ؤبةاَلم لة بةردةم هةموتاندا دان ئةنيَم بةو رِاستييةدا كة هي  رِ، (وليكم سكا)وثيَيج ساَلة طاورم و



  

َلةكةة ضةووة دةرةوة   ؤيةطةيشتوم و نةترساوم لةة ثةةروةردطارم ،ئةيرت لةة ه    يَبة هيَيدةى ئةم الوة ت
ئيسةالم لةة   ؤلةة بانطةوازكردنةدا ب   دةبييةىَ  َليَبةى باشةى  ؤودواتر بيستمةوة كة موسةوَلمانبووة ورِ 

                      .بةريتانيادا
 زى لة بانطةوازداؤدَلس

ضةكيَبة لة طةورةترين ئةوضةكانةى كةمايةى سةركةوتية لةة ذيانةدا ،رِاسةتة     خواؤبانطةواز ب      
تر ثيَشةمانبةوتوون ، بةةالم ئةةو ضةةكةش كةة       ماددى لة دةستماندا نيةو كةسانى رضةكىؤئيَمة ز

                                                       .        ذئاوا ؤذهةالت و رِؤبانطةواز و خوا ناسيية لة دةستمانداية ودةتوانني هةمش  و رِاستى بطةيةنيية رِ
دوو وتةارم دا  ( تبسةاس  ) ىؤئةةمريبا لةة زانبة   ؤلة سةردانيَبدا ب: ر زةغلول دةَلىَؤفيسؤثرِ      

وة دووةميشيان بة نةاوى  ( ئيسالم ومةسيحييةت، جياوازى نيَوانيان و ليَبضونيان )يةكةميان بةناوى
، ئامادةبووان طاورو جولةكةو عيلمانى وشةيوعى  (يَيانى شيوعييةت دا ضةند وانةيةك لةهةرةس ه)

ية هةمش واية دةستةوسةان نةةبني و   ؤرى هةبوو لةسةريان ، بؤتيابوو،كةضىوتارةكان كاريطةريَبى ز
ظايةةتى، كةة ضارةسةةريان    ؤمر رِزطةاركردنى  ؤذ بدةيية دةم يةك بؤهةروا بيَبار دانةنيشني وشةوورِ

                                          ..                                    خواداية  تةنها لة بةرنامةكةى
 بوونى سةرباز  ئةمريكى يةكانموسَلمان

ى جةنطى كةنداوةوة بة هةزاران سةربازى ئةةمريبى وئةةوروثى رِوويةان كردةناوضةةى     ؤبة ه     
 بَلاوببةنةةوة ، ديةارة هةةموو توانايةةكى     يَتىربةيان طاوربوون و بة هيوا بوون طاورؤكةنداو كة ز

جةا كاتيَةك ضةةند    ..مادديان ثَي بةوو، تةازةترين وثيَشةبةوتوترين ضةكيشةيان بةة دةسةتةوة بةوو ،       
بانطخوازيَبى خوانةاس بةة ئيخالسةةوة كةوتيةة بانطةةواز كةردن لةة ناويانةدا ، دةيةان هةةزاريان           

يانةى موسوَلمان بوون ، ئافرةتيَةك بةوو بةة    يةكىَ لةو ئةمريب..موسوَلمان بوون لة سايةى خواوة 
دا كةة  ية ،  كاتيَك زياتر شارةزا بوو لة ئيسالم و زانى كة ناتوانىَ بيى لةطةلَ ميَردةكة(رائد )ثلةى 

ر خةمى خيَزانةكةمة ،ضى ببةم ؟ ؤباشة من ميَردم هةيةو مياَلم هةيةو ز: موسوَلمان نية ، ثيَى وتني 
.. بييَريَةت   ؤندى ببات بة ميَردةكةيةوةو ثةرِاوو شةريتى ئيسةالمى بة   برادةران ثيَيان وت كة ثةيوة!

ميَردةكةم موسةوَلمان نةةبووة ، بةرادةران وتيةان     : نارد هاتةوةو وتى ؤئةويش ثاش ئةوةىئةوانةى ب
باشة بة تةلةفوون ثةيوةندى ببة بة ميَردةكةتةوةوموناقةشةى لةطةَلدا ببة وئيَمةش لة طةَلتائةةبني  

كةردو   ؤئةويش تةلةفونى بة .  هةبوو هاوكاريت دةكةين تا بتوانى وةَلامى بدةيتةوة  وض ثرسياريَبى
دا ،ضى ثرسيارى هةةبوو وةَلاممةان دايةةوةو ئةةويش بةة ميَردةكةةى وت ،       يلة طةَل ؤكةوتة طفتوط



  

ثاش ئةةوةى ئةةو ذنةة    ..سةرةجنام هةر لةسةر تةلةفونةكة ميَردةكةى موسوَلمان بوو شايةمتانى هيَيا 
تةة ثيةاويَبى   ؤناردين و تيايةا نوسةيبووى كةة ميَردةكةةى ب     ؤى ،نامةيةكى بؤةوة واَلتةكةى خطةرِاي

رِدراوة بةةرةو ضةاكى وهةةزار ئةوةنةدةى جةاران      ؤر رِةوشت وخوومامةَلةكردنى طة ؤمنوونةيىو ز
ية بة رِاستى ؤرن ، بؤرة زؤك و دةنطوباس لةم جؤجاضري.. سوورة لةسةر خزمةتبردنى خيَزانةكةى 

باطلةكةيان ئيَمةش جبةوَليَني و   ؤسةر شامنانة كاتيَك ئةهلى باطل دةجوَليَن و دةكةونة كار بئةركى 
 .                                                                             زى ئيسالمة ؤئةوهةمش ورِاستييةى كة بة دةستمانةوةية كة ئاييى ثري ؤببةويية كار ب

ئةى موسَلمانان تازة كرد كةبَلىَ ( ئيَرظيط.بى .تى )لة زاناى ئةمريبى موسَلمان  ئةمةش واى     
ئيَوة ناتوانن بة ئاسانى ثيَش  ببةون لةاليةنى ئابوورى و سياسى و سةةربازى و زانسةتى دا ، بةةاَلم    

ى ئةةو  ؤك دابدات لة بةردةمتانةدا بةةه  ؤبايى لووت بةرز كة ضؤذئاواى لةخؤدةتوانن وا ببةن لةرِ
تةنها ضل طةجنى موسَلمامن بدةنىَ كة ضاك لة ئيسالم شارةزا بةووبن  ..ئيسالمةى كة الى ئيَوة هةية 

ببةن بة زمانى سةةردةم ،مةن ثةةاانتان     ؤوبة ضاكى ثةيرِةوى ببةن و ،ضاكيش بتوانن بانطةوازى ب
                           ....                           دةدةمىَ كة هةردوو ئةمريباكةيان ثيَ فةتح دةكةم  

ى خوايةة راسةت دةكةات ،ئيَمةة طةةورةترين وضةاكرتين ضةةكى        ؤجا بةو خوايةى كةهةةر خة      
 ؤجيهانى نىيةة وبة   دونياببةين ،مةطةر ئيسالم ئايييَبى يةوة فةحتىؤمةعيةواان ثيَية كة دةتوانني بةه

 .(زغلول النجار.د/الذين هدى اهلل )هةموو بةشةريةت نةهاتووة
 بوونى جةنِراَلَيكى ئةمريكىسَلمانمو

طفةت   ؤناردى بةدوامدا لة دوبةةى بة   ر زةغلول اليجار دةَليَت ئةمري حممد بن الراشدؤفيسؤثرِ     
ر ؤكردن لةطةلَ دوانزة بازرطانى ئةمريبى كةةميوانى نةاوبراو بةوون ،كةوتييةة قسةةوباس و ز     ؤوط

رن و طوايةة خةتاكةةش لةة    ؤوون و ديبتاتبةخراثى هيَرشيان دةكردة سةر موسوَلمانان كة دواكةوت
ربةةيان  ؤذئاوايةان لةسةةر بةوو كةة ز    ؤئيسالمةوةية ، دياربوو كاريطةريَبى طةورةى رِاطةيانةدنى رِ 

كردن ، خةوا  ؤمان كرد و باسى ئيججةازى قورئةامن بة   ؤدووسةعاتيَك طفتوط.دذايةتى ئيسالم دةكةن 
ريان كرد لة بارةى ئيسةالمةوةو ميةيش ضةةند    رِدراو داواى زانيارى زياتؤضوونيان طؤئاطادارة بريوب

 .                                                                  . ناميلبةيةكم ثيَشبةش كردن 
باسةكةشةم دةربةةارةى ئةةةو ئايةتةيةةة كةةةثيَش ضةةواردة سةةةدة بةةاس لةةةوةدةكات كةةة ئاسةةن        

لقند ارسنلنا ُرُسنلنا     ]:دا دةفةةرمويَت   ئايةةتى  تةسةر زةوى ، كة لةسوورةتى حديةد  ؤلةمسانةوةهات
 بالبينات وانزلنا معهم الكتاب واحلكمة وانزلنا احلديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلُل َمن َينُصُره وُرُسنَله بالغينب ان اهلل  



  

حاَلةةتيان   زانايان ئاشبرا بةوو ، وةضةةندةها   ؤلةم سةدةيةى دوايدا ئةم رِاستىية زياتر ب [قوى عزيز 
َلةنةدا سةةد   ؤز دا لةة ث  منوونة لة ساَلى  ؤتة سةر زةوى ، بؤماركرد كة بةردى نةيزةك هاتؤت

ز دا  ريان ئاسييان تياية كةوتة خوارةوة ، وة لةة سةاَلى   ؤهةزار ثارضة بةرد لة ئامسانةوة كة ز
يشدا هةمان شت لةة   لة هولربك لة ئةريزونا دة هةزار ثارضة بةرد كةوتة خوارةوة ولة ساَلى

ديارة بةهةمان شيَوةش ئةو تةنانةى كةئاسييان تياية لة سةرةتاى دروست بوونى ..رِووسيا رِوويداوة 
ى طةةرمى ئةةو كاتةةى زةوىيةةوة ضةونةتة      ؤزةوىيةوة لة ئامسانةوة داباريونةتة سةر زةوى و بةه

 .ضييةكانى زةوىيةوة  
مةَليَك جةنرِاَلى ئةةمريبى ،  ؤبى سجودى ضاوم كةوت بة كجاريَبى تريش لة ماَلى بازرطانيَ       

دياربوو حةزيان دةكرد شتيَك لة بارةى ئيسالمةوة بزانن ، يةكيَبيان سةرجنى دابةوو كةة كةسةيَك    
ئةةو كةسةة   .دةهات و دةناسيَيرا ، دةوترا ئةمة باوكى فاَلنة و ئةوة براى فاَلنة ، يان برازاى فاَلنةة  

وةندى خيَزانى الى موسوَلمانان و لة رِيَزى دايك و باوك الى ميالَ و، باسى ر سةرسام بوو لة ثةيؤز
من ضيم هةةبوو لةة كةورِو كضةةكةمدا سةةرفم كةرد تاطةةورةم كةردن         : كردين و وتى  ؤى بؤخ

يةةوةو لةيَم ناثرسةيةوةو ئةطةةر     ؤوخويَيدنيان تةواوكرد ، كةضى هةركةس ضةووة بةةالى ذيةانى خ   
تةوة ،ئةمة بيَجطة لةةوة  ؤزة بييَرن ئيرت وادةزانن هيضيان نةهيَشتؤنةثريلةسةرى ساَلدا كارتيَبى ضةذ

ئةمةةش واى لةة جةنرِاَلةكةة كةرد كةة      (..بابةة  ) ى كة ناوم دةبةن بة ثريةميَردو هةةرطيز نةاَليَن   
 (.                               ساَلى- ظارى االاان ذؤط) موسوَلمان ببيَت

ش هةموو ئةودةنطوباسة ئةبىَ بزانني كة ئيَمة ئةركيَبى طةةورةمان لةسةةر شةانة    تاييدا ثاؤلة ك     
 :                                                                      لةو ئةركانةش 

قل انظروا ماذا فن السماوات   ] وردبونةوة لة ئايةتةكانى خوا لة بونةوةرداكةئةوةش فةرمانى خواية/
 .          يونس[منونؤض وما ُتغنن االيات والنذر عن قوم ال يواالر

 :ةوة ،قورئان دةفةرموىَ(اولواالباب )كاتيَك ورديش بوييةوة بةضاكى دةضيية رِيزى 
ان فن خلق السماوات واالرض واختالف الليل والنهار اليات الوا االباب ،الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلن ]  

                                                       ال عمران[ سبحانك فقنا عذاب النار االرض ربنا ما خلقت هذا باطال  فكرون فن خلق السماوات وجنوبهم ويت
ثيَويستة لةسةرمان بةضاكى ديراسةتى ئيسالم ببةين وبة ضاكى تيَي بطةين و بة ضاكيش ثةيرِةوى /

                     ...مةَلدا ؤمالَ و خيَزان وكببةين و ثابةندى بني لة



  

ئييجا ئةبىَ باش بزانني كة بةرثرسياريَتىيةكى طةةورة لةسةةر شةامنانة ،كةئةةويش بةرثرسةياريَتى      /
سةةرمان و   ؤالى خوا ،كة ئةويش مايةى دابةزييى رِةمحةت وبةرةكةتى خواية بة  ؤبانطةواز كردنة ب

كةن وثاداشتى طةورة ان دةسةت دةكةوىَبةةثر ِبةةم دنيايةة     دةؤضى لة بونةوةريشداية دوعامان ب
ان اهلل ومالئكته واهل السماوات واهل االرض حتىالنملة فنن ُجحرهنا    ]:  دةفةرموىَ(خ.د)دةبىَهةروةك حةزرةت

     [.         لئن يهدى اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر النعم [ ]وحتن احليتان لُيصلون علن معلمي الناس اخلري 
 تياضوونى طةالن

تياضةةوونى طةةةالن لةةة ئةةةجنامى ؤز لةةة ضةةةندةهائايةتدا سةةةرجنمان رِادةكيَشةةىَ بؤقورئةةانى ثةةري     
بةة زةويةدا تةاوةكو     ةان ليَةدةكات كةة بطةةرِيَني     يةان و ، داوا ؤَلةةى خةواوة ب  ؤخراثةكاريان و ت

ةو هوشيارى دلَ و دووركةوتيةوة لة سةرةجنامى ئةو طةالنةو ثا اوةكانيان ببييني ، تا ببيَتة ثةندو وان
        :هةروةك دةفةرمويَت ..طوناهو تاوان  

او  يسريوا فن االرض فينظرو كيف كان عاقبة  الذين من قبلهم كانو اشد منهم قوة و اثنارو االرض وعمروهنا اكثر نا    ] -
ا السنوأى  ؤانفسهم يظلمون،ثم كان عاقبة الذين اسنا تهم  ُرُسلهم  بالبينات ، فما كان اهلل  ليظلمهم ولكن كانوا وجاء عمروها

                                                                                                     ..الروم [ ان كذبوا بايات  اهلل وكانوا بها يستهزئون
سةر ئةو نةتةوانةى ثيَش ئةماندا هيَيةاوة ،  ئايا بة زةويدا نةطةرِاون تا تةماشاببةن ضيمان بة:واتة     

ر بةهيَزترو بة دةسةَلاترتبوون ، زةويةان دةكيََلةاو ذيَةرةو ذووريةان دةكةرد و ئاوةدانيةان       ؤلةمان ز
هيَيان ؟ بةَلام بىَ  ؤرو ئاشبرايان بؤى بةَلطةى  زؤخلةمان ،ثيَغةمبةرةكانيشيان كاتى  وة زياترؤكردب

 نةكرد،  ربةيان برِوايانؤسوود بوو ، ز
ثاشان ئةو تياضةوونة  .يان كرد ؤيان ستةميان لة خؤخوا ستةمى ََ كردبن ، بةَلبو هةر خ جاوةنةبىَ

سةرئةجنامى ئةوانة بوو كة تاوان و طوناهيان كرد ،ضونبة ئةوانة برِوايان بة ئايةةت و فةرمانةةكانى   
 .                           خوا نةهيَياو طاَلتةيان ثيَبرد

واتةة   /حممند [م يسريوا فن االرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، دمر اهلل عليهم و  للكافرين امثالنا  افل] -
دا و سةرنج بدةن تا بزانن سةرةجنامى ئةو خةَلبة نالةةبارةى ثيَشةيان   يئاية ئةوة نة طةرِاون بة زةو: 
هةةموو بةىَ بةاوةرِان     ؤوخاندن ، جا بة ن بووة ؟؟ خواى بة دةسةَلات مالَ و حاَليانى بةسةردا رِوؤض

                                .سزاى ئاوا شتيَبى ضاوةرِوان كراوة و،درةنط بىَ يان زوو دوو ضاريان دةبيَت 



  

قل سريوا يف االرض فانظروا كيف كان عاقبة ] ( االنعام) [ قل سريوا فن االرض فا نظروا كيف كان عاقبة املكذبني]  -
تاوان باران و ئةوانةةى   بطةرِيَن بة زةويدا و سةيرببةن سةرةجنامى:ثيَيان بَلىَ/واتة (النمل ) [ نياجملرم

 .                                                                                            ن بووة ؤخوا نةكردووة ض باوةرِيان بة بةرنامةى
انا ُمهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظناملني ،قنال ان فيهنا لوطنا  ، قنالوا      :ابراهيم بالُبشرى قالوا وملا جاءت ُرسلنا ] -

الغنابرين ، وملا ان جاءت رسنلنا لوطا سنئ بهنم و ضناق بهنم ذرعنا      حنن اعلم مبن فيها ، لننجينه و اهله اال امراته كانت من:
لك اال امراتك كانت من الغابرين انا منزلون علن اهل هذه القرية رجزا من السماء مبا وقالوا ال ختف وال حتزن انا  ُمَنُجوك و أه

                  العنكبوت[ كانوا يفسقون ، ولقد تركنا منها آية بينة  لقوم يعقلون 
جا كاتيَك كة فريشتةكامنان طةيشةتية الى ابةراهيم و مةيدةى هاتيةة دنيةاى ئيسةحاقيان       :واتة      
بة رِاستى ئيَمة لة ناو بةرى خةَلبى ئةم شارةين ، ضونبة بيَطومان خةَلبةكةةى  : خشى ، وتيان ثيَبة
ئيَمة ضاكرت دةزانني كىَى :لةويَية ،فريشتةكان وتيان لنو    ئاخر: ئيرباهيم وتى . ر ستةمبار بوون ؤز

رةكةى كةة لةة   ليَيةو كىَىليَيية ،دَلييابة كة ئةوو خاوو خيَزانى رِزطار دةكةين جطةة لةة هاوسةة   
 ..             .تياضوان دةبن 

ر دَلتةنط بوو ،نةيدةزانى كة فريشتةن و ؤبة هاتييان ز، لو  جا كاتيَك فريشتةكان طةيشتية الى    
مةترسةو بىَ خةم بة ، ئةوانة ناتوانن دةست دريَيى ببةنة سةر :وتيان ) هاتةوة يةك ،يَسةرى دنياى ل

و خاووخيَزانتني جطة لة هاوسةرةكةت كة لةة  ؤمان ئيَمة رِزطاركةري ت،بيَطو(ئيَمة ،ئيَمة فريشتةين 
ى ؤبةِراستى ئيَمة دابةزيَيةري سزاو بةاَلى ئامسةانني بةسةةر خةةَلبى ئةةم شةارةدا بةة هة       . تياضوانة 

خوا ،سويَيد بة خوا بةرِاستى سةرةجنام ئاسةواريَبى ئاشبرامان لة شارى كاول و  دةرضون لةفةرمانى
 .                   ةند بنؤكةسانيَك كة ذيرو ه ؤهيَشت بويَران بةجيَ

واا مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا اهلل وارجوا اليوم االخر وال تعثوافن االرض مفسدين ،فكذبوه فاخنذتهم الرجفنة    ]
م فصدهم عنن السنبيل وكنانوا    فاصبحوا فن دارهم جامثني وعادا ومثودا ولقد تبني لكم من مساكينهم وزين لم الشيطان اعمال

الى براكانى لة شارى مةديةن ،ثيَي ؤهةروةها شوعةيبمان رةوانة كرد ب:واتة العنكبوت   [ُمستبصرين 
زم تةنها خوا بثةرسنت ،بة هيواى قيامةت و ئاييدة بيين وترسى تةنطانةةى ئةةو   ؤئةى طةل و ه: وتن
خةاوةن نيةة    ضةونبة زةوى بةىَ  )ا ئةجنام مةدةن ديذةتان هةبىَ ، طوناهوتاوان و خراثة لةسةر زةوؤرِ

لة ئاكامةدا خةَلبةكةة برِوايةان ثيَيةةكرد ، ئةيرت بومةلةرزةيةةك دووضةاريان         ،(يةوذيانتان تا سةر ن
         ..                                              َلةوةؤكدا هاتن ومردن و بوون بةذيَرخاك وخؤبوو،هةرهةموويان لة ماَلةكانياندا بةض



  

حةزرةتى صاَلحمان لةةناوبرد كةة ئاشةبرابوو     طةَ (مثود)طةَ حةزرةتى هودو (عاد)هةروةها      
رِازاندبوونةةوة ،   ؤتان تياضوونيان لة شويَيةوارى كاوليانةوة ، شةيتانيش كةردةوةى خراثيةانى بة   ؤب

شةيش  ؤنى عةقلَ و بريو هلةرِيَطةو رِيَبازى رِاست ودروست ويََلى كردبوون لة كاتيَبدا ئةوان خاوة
 ..                                        بوون 

 :واتةة  /العنكبنوت   [ االرض وماكانواسنابقني  وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسنن بالبيننات فاسنتكربوا فنن    ] 
يَيةان ،  ه ؤرى بة ؤقارون وفريعةون و هامانيشمان لةناوبرد ،سويَيد بةخوا بيَطومان  موسا بةَلطةى ز

يان رزطةار  ؤَلةى خوا خؤلة زةويدا ،سةرةجنام نةيانتوانى لة سزاو ت ر بةطةورة داناؤيان زؤخ كةضى
 ..                                          ببةن

فُكاًل اخذنا بذنبه ،فمنهم من ارسلنا علينه حاصنبا،ومنهم منن اخذتنه الصنيحة ومننهم َمنن خسنفنا بنه االرض ومننهم َمنن             ]
ئيَمة هةريةكيَك يان هةردةستةيةك :واتة  /العنكبوت[  قنا،وما كان اهلل لَيظلَمهم ولكن كانوا انفَسُهم يظلموناغر

ي طةياند ، جاهةيانبوو بةردبارامنان كةرد ،هةةيانبوودةنط وسةةداى    ؤلةوانةمان بة سزاى تاوانى خ
ان بوو نوقمى زةواةان كرد،جةا   بةهيَز لةناوى برد،هةيانبوو  بةناخى زةويدا بردمانة خوارةوة ،هةشي

 ..يان دةكردؤيان ستةميان لةخؤوةنةبىَ خوا ستةمى ََ كردبن ،بةَلبو خ
افامن الذين مكروا السيئات ان َيخِسف اهلل بهم االرض او ياتيهم العذاب من حيث ال يشعرون او يأُخنذهم فنن تقلنبهم    ] / 

ئايةا ئةوانةةى ضةةندةها    :واتةة  النحنل  [رحنيم  وف ؤفما هنم مبعجنزين ،او يأُخنذهم علنن ختنوف فنان ربكنم لنر        
دا ،يا خود لةاليةكةةوة  يخراثيان كيَشاوة دَلييان لةوةى كة خودا نايان با بةناخى زةو نةخشةوثالنى

و سةةرطةرم بونيةان بةة    ؤهاتووضة  يةاخود لةةكاتى  ! بيَت كة هةرهةستى ثيَيةكةن ؟ؤَلةيان بؤسزاو ت
يا خودثةروةرطار بةتواناية لةةكاتى  ! وسانبةرى خوانني ؟كاروبارةوة لةناويان ببات ،ئةوانيش دةسة

َلةت دةدات بةةَلبو رِووببةنةة ئيمةان    ؤوبيمدا ،بيانطريَت و لةناويان بةرىَ،بةاَلم م شىؤترس وناخ
...                 زو ميهرةبانة ؤ،ضونبة بةرِاستى ثةروةردطارتان بةس

نائمون ،اوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ُضحن وهم يلعبون ،افنأموا مكنَر اهلل   افامن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم ] /
ئايا خةَلبى شارةكان لةةوة دَلييةان و ناترسةن كةة     :واتة ، االعراف [ فال يأمن مكَر اهلل اال القوم اخلاسرون

دَلييةان   ئايةا خةةَلبى شةارةكان   ! يان لةشةودا لة كاتيَبةدا ئةةوان نوسةتوون ؟   ؤَلةى ئيَمة بيَت بؤت
يان لة ضيَشتةنطاودا لة كاتيَبدا ئةوان سةرطةرمى يةارى و  ؤَلةى ئيَمة بيَت بؤوناترسن لةوةى كة ت

ئايا دَلييا وبيَباك بوون لةنةخشةو ثالنى خوا ،جا كةس بىَ باك نابىَ لةنةخشةو ثالنةى خةوا   ،طةمةن 
                ...                              جطة لة طةَ خةسارةمتةندان نةبىَ



  

 قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا مناذا يسنتعجُل مننه اجملرمنون ،اُثنَم اذامنا وقنع آمننتم بنه آآلن وقند كننتم بنه             /]   
َلةى خوا لةشةو يةان لةة   ؤهةواَلم بدةنىَ، باشة ئةطةر سزاوت:ثيَيان بَليَ :واتة   ../يونس[تستعجلون 

دواى ئةةوة ئايةا كةة    !ضةى ثةلةة دةكةةن ؟   ؤب ؤئاخ ان بةتاماى ضني ؟كى طرتن ،تاوانبارؤذدا بةرؤرِ
ثيَدةكةةن   ئا ئيَسةتا بةرِواى  ! ئةوسا ثيَيان دةوترىَ  !قيامةت رِووىدا وبةرثابوو باوةرِى ثيَ دةهيَين ؟

                                                                                                                                                      ..نايةت ؤكوا ب:ىو دةتان وت ؤى طاَلتةتان ثيَدةهات وثةلةتان بوو بؤخ بةرِاستى كاتى ؤخ!؟
واتةة   /حننل [وهلل غيب السماوات واالرض،وما امُر الساعة اال كلمِح البصر اوهو اقرب ان اهلل علن كل شنء قندير  / ]
خوايةو، بةرثابوونى قيامةت ثيَش نايةةت  ؤدا هةر بياراوة هةية لة ئامسانةكان وزةوهةرضى نهيَيىوش:

وةك ضاو تروكاندنيَك نةبىَ يان لةوةش كةمرت ، بةرِاستى خةوا دةسةةاَلتى بةسةةر هةةموو شةتيَبدا      
 ..                            هةية
قيامةةت دةكةات هةاتووة كةة      دا كة باسةى زانسةت و  يئةمريب ظارى نويزويبىؤط لة وتاريَبى     

جى هةرئةوة نيةة خةفةةمتان بةةنىَ بةة َلبةو ئةوةنةدة       ؤلؤزانستى وشبى فيزياو فةلةك و جي:دةَليَت
آينات   ل.  ثيَشبةوتوون بة بةَلطةوة تةحةدامان دةكةن كة هي  شتيَك بة قةدةر قيامةت نزيك نية

   اهلل املبصرة                                            
 :بةرد  ئامسانيةكان 

بيقاتى  عيلمىلةة  تتةة  ؤلةرةوةية لة هةيئةةى عالةةمىب  ؤكة ليَب( كالرك ضامبن)زاناى فةلةكى     
هةرِةشةو مةترسى طةورة هةية لةة سةةر عالةمةكةةمان لةة     ) نا دةَليَت ؤشارى تويبسون لة ئةريز

ثيَك هةاتووة لةة بةةردى    هةيةة كةة  ( اوتر)وة هةورى ؤتؤناوضةى دوورةوة ، لة دواى ئةستريةى بل
ى ؤَل ، كةة لةة سةةد سةاَليَبدا جاريَةك بةةرةو زةوى ديَةن بةةه        ؤطةورة طةورةو غازى بةسةتووخ 

دروسةت دةبيَةت و    ؤر غازة بةستووةكةى دةكات بةة هةةَلم و كلبةى بة    ؤخ جازبيةتةوة ، طةرمى
 ..بن دانة دة رِووةكةشى دةتةقيَتةوة بة دةرضوونى غازو غوبار ليَوةى ، كة ئةوانيش 

بةرِاستى مةترسى طةورة رِوودةكاتة جيهانةكةمان كة ئيَمة نايبييني و رِةنطة هةستيشى ثىَ نةكةين تةا  
                                                                          .(تةواو ديَتة سةر سةرمان 

ر بةةر زةوى ببةةوىَ لةة يةةك     ساَليَك جاريَك دةيبييييةوة ئةطة( )كلك دارى هاَ كة هةر 
                                                                                   . آيات اهلل املبصرة   لضركةدا كاوَ دةكات و ثاش سةعاتيَبيش لة ئامسانةوة ئاطر دةبارىَ 

بوو كةوتة خوارةوة بة هيَزيَبى  ثىَ( ) دا لة سيربيا بةرديَبى كةونى كة نزيبةىلة ساَلى  
يةدا  (كةم )ميلةى زةوى تةةخت كةرد و لةة بازنةيةةكى      ()ميطاتةن دةبوو ،( )تةقييةوة كة



  

هةرضى هةبوو سووتاندى و رِوناكيةكةى كيشوةرى ئةوروثاى رِوناك كردةوة تةنانةت  لةة دوورى  
 ...ميل جلى لة بةردا دةسوتاند ( )

ئاشبراى كرد كة هةزار تا ضوار هةزار بةردو و شهوب هةية بةةرةو   وةكالةى ناساى ئةمريبى    
             ظايةةتى و زةوى دةثيَضةيَتةوة ، تةةنها   ؤزةوى ديَن كة تريةكةيان لة نيو ميل زياترة ، كة ئةمةةيش مر 

ثةىَ زيةاترن ذمارةيةان دةطاتةة     (  ) ن تائيَسةتا ، ئةوبةردانةةش كةلةة    دانة شيان ناسةراو () 
 ..                                                                       هةزار بةرد كة بةرةو رِيَرةوى زةوى ديَن و هيضيان لة بارةوة نازاننيسىَسةد

اامنتم َمن فىالسماء ان َيخِسَف بكُم االرض فاذا هن متور ، ام امنتم َمنن فنن   ]ئةمةش قورئان لةبارةيةوة دةفةرموىَ 
                                 امللك                [فستعلمون كيف نذير و لقد كذب الذين ِمن قبلهم فكيف كان نكري    (واتة بةرد ) حاصباُيرِسل عليكم  السماء ان
لةةة / لةةةمجملى حتليلةةى كةةونى  ) لةةة وةكالةةةى ناسةةا  (ناَلةةد يومةةانز ؤد)زانةةاى فةلةةةكى      

تةةنها  (يدس ؤئةسةرت )بةةرديَبى ئامسةانى   َى مارسى ذى ؤلة رِ):دةَليَت (رنياؤكاليف/باسادييا
هةزار ميلى مابوو بةر زةوى ببةوىَ، ئةطةر تةنها شةش سةعات دوا ببةوتاية لة هاتيدا ئةوا ()

ي بةة  ؤبةر زةوى دةكةوت ودنياى كاول دةكرد بةسةر يةكدا ،بة رِاستى زةوى لةسةر خولطةى خ
ر هةيةة ، ئيَسةتا بيَةت يةان لةة      ؤكة لة دةوروبةةرى بةةردى كةةونى ز   ردا دةسورِيَتةوة ؤدةورى خ

نةويزويبى   ظةارى ؤط( ) ةطةر شتى تر ثيَشرت رِوونةدات داهاتوودا بةرديَبى هةر بةردةكةوىَ ئةمة ئ
 .(ئةمريبي

رتةرين ذمةارةى   ؤيةش كةة ئيَسةتا لةة ذياندايةة و ز     (لني شةوماكر ؤكار)زاناى فةلةكى ئافرةت      
ئةستيَرةيةكىبلبدارة كةة  ( هول بوب ) :دانةية دةَليَت ()زيوةتةوة كة ؤى دئةستيَرةى كلبدار

مان دا خولطةى زةوى برِى وباش بوو ؤهةزار ميل لةسةعاتيَبدا دةرِوا لةم سةدةيةى خبةخيَرايى 
 ...                                بةرى نةكةوت 

يراوة ولةضةندساَليَك لةمةوبةردا جةاريَبى  جاريَك بيلةساَلى ( تاتلَ –سويفت ) كلبدارى   
فيزياى فةلةةكى حيسةابيَبى    ؤب  هارفاردمسثونيان لة بيبةى(برايان مارسدن)تر بييراوة ، زاناى فةلةكى 

ى تةقييةةوةكانى سةةر   ؤز دا جاريَبى تر دةبييريَتةةوة و بةةه  لةساَلىاغسنطس  كردووة كةلة 
ذى قيامةةت دىَ  ؤى اليداوة ورِةنطة بةر زةوى ببةوىَ كةرِؤرِةكةى خؤرِووةكةيةوة لة رِيَرةوة نةط

 هةمان سةرضاوة        ال(نيوزويك ئةمريبى)ذة سامياكة ببيين ؤئةو رِ ؤو رِةنطة نةوةى مياَلةكانى ئةمرِ



  

لةيانة ئايا ثة:واتة الصنافات  [ افبعذابنا يستعجلون ،فاذا نزل بساحتهم فساء صباح امُلنَذرين ]قورئان دةفةرمويَت
َلةةى ئيَمةة دابةزيةة سةةريان ئةاى كةبةرةبةيانيةةكى سةامياكة ئةوانةة         ؤسزاكةمان ،كاتىَ سزاو ت ؤب

                       .تووشيان دةبىَ 
عد لنن جيندوا منن دوننه منوئال ،وتلنك القنرى        وهم مبا كسبوا العجل لم العذاب بل لم مذاخؤوربك الغفور ذوالرمحة لو ي ]

ش بةووى ميهرةبانةة ،   ؤليَخة  ؤثةةروةردطارى تة  :واتة /الكهف [ وا وجعلنا ملهلكهم موعدا اهلكناهم ملا ظلم
ئةطةر بة كردةوةى ئةو خةَلبة ببات بة خيَرايى لة ناويان دةبات ، بةاَلم كاتى ديارى كةراو هةيةة   

ضةبةكامنان لةةناو بةرد بةة     ؤيان كة بيَجطة لة خةوا كةةس نيةة ثةةنايان بدات،ئةوةتةة شاروشار     ؤب
 (...  توفيق علوان . د .أ /آيات اهلل املبصرة ) ..  لةناوبردنيشيان كامتان ديارى كردبوو ؤباريان و بستةم

 :ضةند منوونةيةك لةسةر تياضوونى طةالن
لةة نزيبةةى دوو هةةزار سةالَ ثةيَش      (فؤفيةز )تياضوونى طةََ لةخوارووى ئيتاَليةا بةة بوركةانى    /

شةى ولةةم سةةدانةى    ؤ، ئةوانة بوركانةكة الشةيانى داث ئيَستا،كة تادوا ثلة خةريبى فاحيشة بوون
هةركةسةيَك كةة    ؤزرانةوة ، تاببيَت بةة ثةنةدو عيةربةت بة    ؤدواييدا دواى نزيبةى دووهةزارسالَ د

 .                                                      بيبيييَت 
زرايةوة لةذيَر دةريادا كةة بةة   ؤرة دى يابانى شاريَبىطةو(كيياوا ؤئ)لةم دوايانةدا لة دوورطةى /

ر ؤيةكى زر دةريا بوون ،كةة خةاوةنى شارسةتان   شك و تةالرى نوقمى ذيَؤهةموو خانوو ثةرستطاو ك
نزيبةى دوو هةةزار سةالَ لةمةوبةةر ،جةا يةا       ؤثيَشبةوتووبوون لةوزةمانةداو زانايان دةيطيَرِنةوة ب

زيادبوونى ئاستى ئاوى دةرياوة نوقوم بوون  يؤيةوة تياضوون ،يان بةه ي كارةساتيَبى سروشتىؤبةه
زييةةوةو  ؤيةكىَ لةةو زانايانةةى بةشةدارى كةردووة لةة د      ،َلييةكانى دوايدا ؤتايى ضاخة سةهؤلةك
شةيارمان  ؤئيَمةى خاوةن شارستانيةتى نةويَ وه  ؤزييةوانة ئاماذةن بؤئةم د)َلييةوةكاندا دةَليَت ؤليَب

(...                                                                     يى نةكةين ، ئةطييا هةمان ضارةنوومسان دةبىَؤمان بايىيةبني وسةرةرِؤدةكاتةوة تا لةخ
 وةك،( اغرينق ) فةيلةسةووفةكانى ...  زرايةةوة  ؤد (اطالنطنا ) لةم ساَلانةى دوايةش دا شارسةتانيةتى   /

كةة  (اغرينق )شارسةتانيةتى   ؤكة سةرمةشة بووة بطةورة دةكةن  باسى شارستانيةتيَبى افالطون و ارسطو
نةةةكانى ؤرهةية لةبارةيانةةةوة لةثةةةرِاوة كؤك ودةنةةط وباسةةىزؤر ثيَشةةبةوتوو بةةوون و ضةةري ؤز

ئةةوان كاريطةةريان هةةبووة لةسةةر ناوضةةكانى دةريةاى ناوِراسةت        ... شارستانيةتية ديَرييةكاندا 
ة ولةثرِيش ديار نةماون و دةنط و باسةيان  ى سةرسورِمان بوويَر وهونةرو زانستيان جؤوبازرطانى ز



  

رِةنطة هةةر  :زرابوة وة هةنديََََََََك دةيان وتؤلةبةر ئةوةى تا ئةم زووانة هيضيان لةسةر نةد...نةماوة
بةخةةةيالَ دروسةةت كةةرابن وسةرطوزةشةةتةو داسةةتانى دوور لةةة ِراسةةتى بةةن ، لةةة دةريةةاى        

كة دةنطى دايةةوةو شةيَوةى ذيةانى ئةوطةلةةى      زرايةوةؤدئاثار مةَلىَ ويَيةو ؤودةوروبةرى ك(ئيجة)
دوو هةةزار سةالَ ثةيَش زايةني      ؤدةرخست هةروةك ئيغريقيةكان باسيان كردووة كة دةطةرِيَتةةوة بة  

ى ثيَش زايني دا بوركةانيَبى طةةورة تةقيةةوة كةة      ،ئيغريقيةكان دةَليَن لة دةوروبةرى ساَلى 
ذيان ؤريَك طرت كة خةةَلبى ناوضةةكة شةةوورِ   ؤة جذيَبى خاياندو هةورى رِةش ئامسانى بؤضةند رِ

جيا نةدةكرايةوة و بوومةلةرزةيةكى طةورة رِوويدا كة بووة مايةى دروستبوونى هةرةسةهيَيان و   ؤب
هةمان باسيش لةنووسييةكانى فريعةونيةكاندا هاتووة كة ئةةوان دوورتةريش   .ر لة زةويدا ؤدرزى ز
ةركةةةوت كةةة لةةةو سةةاَلةدا لةةة ئةةةجنامى بوركةةان و  ر دؤَلييةوةوديراسةةاتى زؤثةةاش ليَب..بةةوون 

بوومةلةرزةيةكى طةورةوة ناوضةى دةرياى ئيجةى ئيَسةتا زةويةكةةى ضةالَ بةووةو ئةاوى دةريةاى       
تةوةوبةوةش دةرياىئيجة دروست بووة ، ثاش ئةوةى كة تةةنها زمانةيةةكى    ؤناوةرِاستيش ثرِى كرد

القنوانني  )ةتاَلنتا وشارستانيةكةى لةناو ضووندةرياى ناوةرِاست بووة وبةمةش دوورطةى ئ لةىؤبضب
(.                                                      املهندس خالد العبيدى.د/القرآنية للحضارات 

شةويستى خوا  ؤخ
ثياويَك كة لةة سةاالنى ثةجناكانداحةةجى    :كة بانطخوازيَبى كوةيتية دةَليَت قطنان شيَخ ئةمحةد       

ريةش  ؤحةةج  لةة كوةيتةةوة،  جيَطةا نةةمابوو ، ز      ؤكاتيَك ضووم ب: ى طيَرِامةوةو وتى ؤبكردبوو 
يةكى بضةووكدا لةطةةلَ كةلوثةةَ حاجيةكانةدا      رىؤية ناضار لةدواى لؤى حةج بووم ، بؤتامةزر

حةةج   ؤبطريَت ، بةَلام ضونبة ب ؤى بؤر ثياوى دةويست خؤلَ و طةرماى زؤزوخؤسةركةومت ،مل وت
.                                            مدا بطرم ؤخواية طويَم نةداية،ضيببةم ناضارم دان بةخؤاتى تةمةنةوببوو كة ئاو

جارجار تايةى سةيارةكة لة ملدا دةضةقى وثةنتةرِناشىدةكرد ومييش دادةبةزيم وبة هةمووهيَزم      
لة دابةزيييَبدا كة ثةاَلم نةا سةةيارةكة      سةردةكةومتةوة، ملةكة دةردةضوو لة ثاَلم ثيَوة دةناو،كاتىَ

يشةت وميةيش نةعلةةكامن ضةةقى     ؤرى دروسةت كةرد وسةةيارةكة هةسةتايةوةو رِ    ؤَلى زؤزو خة ؤت
نةعلةكةمةةدا ،سةةايةقةكة وةيزانةةى   لةملةكةةةدا ضةةةند هةةةنطاويَك طةرِامةةةوةو طةةةرِام بةةةدواى  

َلةةوة ميةى نةةبييى لةة     ؤزو خؤى تة ؤمام ،وة بةةه يَشت  ومييش بةةج يؤية رِؤسةركةوتوومةتةوة ، ب
ى بهيََلم ورِاكةم يَزمةوة يان بة جؤضي ببةم ،نةعلةكامن بد سةرسام بووم ونةمدةزانى... ئاويَيةكةوة

بةدواى سةيارةكةدا بةَلبو بيانطرمةةوة ،برِيةارم دا بةهةمووهيَزمةةوة رِاكةةم بةةدواى سةةيارةكةدا       



  

م ؤئييجةا دَلةى خة   ،يان هيَشةتم  يَطرمةوة وبةجر خيَرا بوون ونةم توانى بيانؤ،بةاَلم بةداخةوة ئةوان ز
نان خواردن وثشوودان مييان بريدةكةويَتةوة وديَيةوة بةةدواما ،   ؤش كرد هةر كة الياندا بؤبةوة خ

.                                 زاةوةؤر طةرِام بةدواى نةعلةكامن دا تا دؤشويَيةكةى يةكةم جارم و زؤطةرِامةوة ب
يشتم بةو هيوايةةى كةة   ؤثةَ دةكرد وهةناسةم سوار بووبوو ، بة شويَيى تايةكاندا دةرِدَلم ثةلة    

كةةنزيك عةصةر   :مةدا ومت ؤلةة دَلةي خ  . رِيَرةوى ئةوامن ليَ ون نةبىَ وكة طةرِانةوة ثيَيان بطةمةةوة 
و عةصر هةست دةكةن كة مةن بةةجىَ   ؤكردنةوةى نويَيى نيوةرِؤوك ؤنان خواردنىييوةرِؤوةستان ب

..                                   ماوم
يةو هةتاو لة تةوقةسةرم دةدا ، هي  سيَبةرىَيية مةطةر لة بيىثيَمدا ، طةرمايةكةة  ؤكات نيوةرِ     

يةة  ؤثيَستى دةم وضاومى شةقار شةقار كردو رِةشةباى طةرمى مليش ديَ و دةيةدا بةة دةم وضةاوما ب   
.                                                                                    ئةيدةم بةسةردةم وضاوماناضار ئةو ثارضة قوماشةى داومة بةسةرمدا 

يشةتييش دا قاضةم   ؤشةىَ، لةة رِ  ؤناوضةكة ملى ورد بوو نةمدةويَرا بوةستم لةترسى ئةوةى كة مل دامث
نةازامن  ،م ؤتووت بةناو ئاطردا دةرِر بةنارِةحةت هةنطاوم دةنا ، هةردةؤدةضةقية ئةو ملة طةرمةوةو ز

م ببةم لةو كاتةدا ، ثيَيةكم هةَلدةطرت وثيَيةكم دادةنا جارى وابوودةكةومت ؤن باسى هةستى خؤض
لة تاو طةرما جارجار ثارضةة  . َلبيَم دةكردؤيشتم وهةروةك ميالَ طاطؤدةرِ ؤولةسةر دةست و ئةذن

. سةريشم ناوبةناويش دةخمستةوة سةرسةرمقوماشةكةم دةخستة ذيَر قاضم وذيَر دةستم، لةتاو 
تف لةقورِطما وشك بوو ،ضاوم سووربوةوة وخويَيى تيَزا وباش نةم ئةةبييى ورِيَشبةوثيَشةبةى        

دةكرد ، زمامن بوة ثةالس و ليَوةكامن قَليشان ، لة سةرةتاوة ئارةقم كردةوة ، دواتر ئارةقيش نةةماو  
يشةتيدا ، ضةاوم ورد دةكةردةوة بةرِيَطاكةةدا     ؤبةووم لةة رِ   بةةردةوام !!يةك ثارضة لةشم بووة ئاطر

شةى ، هةةرجاريَك ضةاوم    ؤوناوبةناو بةهةزار حالَ جىَ تايةكامن دةبييى ، ضةونبة رِةشةةباى مل دايدةث  
 ؤرى بة ؤتييويةةتى ز .. وة ؤدروسةت دةبة   ؤبةجىَى تايةكان ببةوتاية وةمزانى دنيا هىميةو هيوام ب

.          و هةَلدةسامةوة و دنيا لةبةر ضاوم دةخواليةوةهيَيام و لة هيالكيا دةكةومت 
وة ، ئيجا لة دوورةوة درةخت وسةوزايىوئاوم ؤزىَ الربؤر ناورِاستى ئامسانى بةجيَهيَشت وتؤخ     

والنذين كفنروا أعمنالم    ]  :دةدى ، زانيم ئةوانة سةرابن وديَية بةرضاوم ،هةروةك قورئةان دةفةةرمويَت   
 . الننور   [ا الظمآن ماء حتن اذا جاءه   جيده شيئا ووجد اهلل عنده فوفاه حسابه واهلل سنريع احلسناب   كسراب بقيعة حيسبه

طويَم بةسةراب نةداو تةنها خةمى جىَ تايةكامن بوو ، هةموو سةرو قيوضاوو طوىَوناودةم و لةوومت  
رِيَةى ئةةونيم ؟ مةطةةر مةن     مل بوو ، بةاَلم هةر هيوام بةخوا بوو فريام ببةويَت،مةطةر من رِِيَبةوارى  



  

ولنبلنونكم بشننء منن اخلنوف     ]  :بةتةماى حةجى ماَلى ئةو نيم ؟؟ئالةم حاَلةدا ئةم ئايةتةم بري كةوتةةوة  
واجلوع ونق  فن االموال واالنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا اليه راجعون ، اولئك 

بةم ئايةتانة هةستم كرد ميهرةبةانىخوا لةيَم   /  البقرة  [و رمحة واولئك هم املهتدون  عليهم صلوات من ربهم
بَلىَى طيابيَةت  ؤم كيَش كرد ، لةثرِ لة دوورةوة شتيَبى مةيلةو سةوزم بييى ، تؤر خؤنزيبةو ، بةز

بوو ليَةى   بةهةر حاَلىَ. ا طيامن دةرضواية يدزطة طيا بوايةو سةرم َستايةتة سةرى و لة سايةؤ؟؟ خ
نزيك بوومةوة، هةستم كردخوا وةاَلمةى دوعاكةانى داومةتةةوة، بييةيم كاَلةكيَبةة ولةة سةةيارةى        

م دا بةسةريا ، بةثةلة شةبامن و  ؤخشاند وخؤم بؤتة خوارةوةو ثيَيان نةزانيوة ،خؤحاجىيةكان كةوت
م نةدةخورا ؤسارد بوو ب زيَك فيَيك بيَتةوة ، ئةوةندة بةالمةوةؤنام بةدةم و ضاوى هةَلقرضاومةوة تا ت

َلةو لة ئازاردا هاوارم كرد ، هةرئةوةندةى ضووة ناودةممةوة دةتووت ئاوةو كراوة ؤ، دةتووت سةه
زيَك تةرِبوو ، ليَوم نةرم بةوو، وردةوردة ئةازارم نةةما و    ؤزمامن ت.بة سةر ئاسييَبى سوورةوةكراودا 

..                                                                                            واردةوة طةيشتة ناو طةدةم وبوذامةوة ،ثاشان ئاوةكةى ناويشيم خ
[ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت االجر ان شاء اهلل ]  مؤخواردنةوة بخوا،بوو بة خواردن و ؤسوثاس ب      

ى تريشيم طرتة باوةشم كة لةةو كاتةة   ئيجا تويَبَلةكةيم خستة سةرسةرم ، ئةوة نيوةى و نيوةكة ،
 .  من ؤهةموو دنيا بوو ب

ن بيَةت ، بةوانةيةةكى عةمةةَ مانةاى ئةةم      ؤشةويسةتى خةوا ئةةبيَت ضة    ؤئاليَرةدا تيَطةيشتم خ     
مةان  ؤب(خ.د)فةرموودةية تيَطةيشتم كة دوعاكةى حةزرةتى داوودة سةالمىخواى ليَبيَت وحةزرةت 

اللهم انن أسألك حبك وحب من حيبك ، والعمل الذى يبلغنن حبك ، اللهم اجعنل  ] مانؤبةدةرس ب دةطيَرِيَتةوة تاببىَ
شةويسةتيةك كةةزياتر   ؤة خيضة  ئيَستادةزامن مانةاى  [ ومن املاء البارد علن الظمأمن نفسن واهلن َا حبك احب ا
               !!                                    شةويستى ئاوى سارد لةسةر تييويَتى ؤبيَت لة خ

ريش بةرةو ئاوابوون دةضوو ، كاتيَبم زانةى لةة دوورةوة سةةيارةكةمان    ؤيشنت وخؤكةومتةوة رِ    
ئةوخوايةى :ومت ! ن ؟؟ؤض:وتيان  ،بةَلىَ : ومت ! ئةوة ماوى ؟؟: دةركةوت ، كةطةيشتية الم وتيان 

يَةةوارى مةرطةةة ، ئيجةةا ة ئةطةةةر بيةةةوىَ ذيةةان دةبةخشةةيَتةوة  بةةةوةى كةةة لةسةةةر ل (حننن قيننوم ) 
 ..                    طيَرِانةوة  ؤمم بؤسةرطوزةشتةى خ

ظ رِاديَةت لةسةةريان و هةسةتيان ثيَياكةات ، مةطةةر      ؤرن و مةر ؤبةرِاستى نيجمةتةةكانى خةوا ز      
و ثةةرداخيَك ئةاوى    ذووةكةةى بشةبيَيىَ  ؤخواناسان ، ئةوة عبداللةى كورِى موبارةك كةويستى رِ



  

ذةم بري كةوتةوة لةقيامةتدا كة نايةَلن ؤئةو رِ:دةطريت؟؟ وتى  ؤطريا ، ليَيان ثرسى ب بةدةستةوة بوو
 ..                                      أمحد القطان/ خواطر داعية ..  السبأ (وحيل بينهم وبني مايشتهون ) بةرن  ؤخراثةكاران دةمى ب

 مئيسالم وزانسيت سةرد 
َلييةةةوة ؤديراسةةة و ليَب ؤريةةان دانةةاوة بةةؤذ ئةةاوا بودجةةةي زؤاتةةاني رِئاشةةبراية كةةة لةةة وَل     

لةاليةةةنى ماددىةةدا،   تةمايةىثيَشةةبةوتييانؤوتاقيبردنةةةوة لةطشةةت بوارةكانةةدا، كةئةمةةةش ب
َلييةةةوةيان كةةردووة و ؤرتاقيبردنةةةوة وليَبؤظيشةةدا زؤذئاوايىيةةةكان لةةة بةةوارى نةفسةةى مرؤرِ

ةس دةتوانيَت سوودى ليَوةرطريَت ، بةاَلم ئةوةي سةةيرة و  طةيشتونةتة ئةجنامي باش كة هةمووك
طةورةيى ئةم ئيسالمة دةسةمليَييَت ئةوةية كة ئةوشةتانةى ئةةوان لةةم سةةردةمةدا وثةاش خةةرج       

ى دةكةةويَت هةزاروضةوار سةةد سةاَلة ئيسةالم      يَة يةان ل يَزنةوةو رِؤدير ئةؤكردنى ثارةوثوليَبى ز
:                                                     منوونة ؤبتة سةر ؤداوةو جةختى كردثيَفةرمانى 
ى تووشى ؤى خيَدنيا تاقيبردنةوةيةو  هةركةسةو بةث ئاييى ئيسالم باس لةوة دةكات كةذيانى:يةكةم 

ولنبلونكم بشننء منن اخلنوف واجلنوع     ]  ديَت ،هةروةك دة فةرمويَت بةشيَك لة بةالوموسيبةت ونارِةحةتى
الموال واالنفس والثمرات وبشر الصابرين ، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اناهلل وانا اليه راجعون ، اولئنك علنيهم    ونق  من ا

                                                                   البقرة [صلوات من ربهم ورمحة واولئك هم املهتدون
ةييةوة بة كةميك لةترس وبرسيَتىوكةم بوونى مالَ وسامان ومردنةى  سويَيد بةخوا تاقيتان دةك: واتة 

. طروئةارامطرن  ؤكةس و كارو تياضوونى بةروبوومى كشتوكالَ، جا مةيدة بةدة بةةو كةسةانةى  خ    
ئيَمة موَلبى خواين و هةرضةى هةمانةة   : دةبن دةَليَن شىيةكؤئةوانةى هةركاتيَك تووشى بةالو ناخ

الى ئةو زاتةية طةرِانةوةمان، ئائةوانة ضةةندةها سةتايش    ؤها هةر ببةخششىخواية،سةرةجناميش تةن
.                                                                                                 هيدايةتيان طرتووة ورِةمحةت وميهرةبانى دةباريَت بة سةرياندا لة ثةروةردطاريانةوة وئةوانة رِيَبازى

ديارة ئةم تاقيبردنةوةيةش حيبمةتى تياية وخواى طةورة دةيةويَت كة هةميشة  بةندةكانى      
شى نةبىَ كةس قةدرى لةش ؤشيار بباتةوة ونيجمةت وبةخششةكانيان بريَاتةوة ئةطةر نةخؤه

..                            ياكريَتيَساغى نازانىَ وهةستى ث
طرنطى ئةدات بة ئارامطرتن بة تايبةت لة سةرةتاى   بةاَلكةدا وهةولَ ر ؤزى ئيسالم زؤئاييى ثري    

لةئيَمة نية )يت ؤدةفةرم (خ.د)ى لةدةست نةدات ، تةنانةت حةزرةت  ؤظ هاوسةنطى خؤدةدات مر
وناشةبورى   ى دا بةدرِىَ وقسةةى نةةفامى   ؤخ كةسيَك لةموسيبةتيَبدا ببيَشىَ بة رِوومةتياويةخةى

 (.ببات



  

نزيبيَبي كةة مردبةوو ،    ؤب ر شثرز بووؤبةالى ئافرةتيَبدا تيَثةرِى كة ز (خ.د)زرةتذيَك حةؤرِ     
ية لة شةثرزىدا  ؤذطاري كرد كة ئارام بطريَت،ديارة ئةويش نةيزانى ئةوة ثيَغةمبةري خواية  ، بؤئام
 .      نازانى ضيم بةسةرهاتووةو تووشي ضى بووم ؤت:وتى

وة و، زانى ئةوة ثيَغةمبةر بووة، ضوو ؤتر كة ذنةكة سارد بى هيَشت ، دوايَبة ج(خ.د)حةزرةت      
 (خ.د)ر دَلةةم طةةةرم بةةووة ، حةةةزرةتيش ؤئةوكاتةةة ز: بةةو الى و داواى ليَبةةوردنى ليَبةةرد و وتةةى

امننا الصنرب عنند     ) (سةبر ئةو سةبرةية كة لة طةرمةى رِووداوةكةداو لة سةرةتاوة بطرييَت )فةرمووى
ى ؤرِيَةت و هةى وا هةيةة باشةرت خة     ؤكةسةيَبى تةر دةط   ؤلة كةسيَبةوة بئارامطرتن (.  الصدمة االوا

ثيَشةرت  :هة واَليان داية كةة كورِةكةةت مةرد ، وتةى     (خ.د)دةطوجنيَيىَ،يةكيَك لة هاوةاَلنى حةزرةت
اننك مينت و انهنم    )  نافةةرموىَ  (خ.د)خوا بة ثيَغةمبةةر   ئةى:ن ؟ وتىؤض: وتيان! دةمزانى كة ئةمريَت 

ئةمة باس وخواسى بةالو موسيبةت و ئارامطرتية لة ئيسةالمدا  . ت و ئةوانيش دةمرندةمري ؤت( ميتون
!.                                                                   َلييةوة طة يشتونةتة ضى؟ؤبا بزانني زانايان ثاش ضواردة سةدة بة ليَب

زانايةان ثةاش   : دةَلةىَ (مسنارت ) دا لةة كةةناَلى  (  لغنة احليناة   )دكتور يوسف البةدر لةة بةرنامةةى        
يان دةركةةوتووة كاتيَةك كةسةيَك تووشةى بةَلايةةك دةبيَةت و       ؤر بؤَلييةوةى زؤتاقيبردنةوةو ليَب

يةةةةك رِووى تيَةةةدةكات ،ئةطةةةةرئارام نةطريَت،ثضةةةرِانيَك دروسةةةت دةبيَةةةت لةةةة    (صةةةدمة)
..                                                         هتد.. رثةجنةو قورحةو شى وةك شيَؤميَشبى ودةبيَتة مايةى نةخ( كهروموطياتيسى)بوارى
لة ئةوروثا ديراسة كراوة لة سةر هةشت هةزار ئافرةت كة كيَشةيان هةبووة لةة طةةلَ مياَلةة          

 .                             كانياندا و ئاراميان نةطرتووة توشى شيَرثةجنة بوون 
 ية ئةةوة ييةةوة تيشةك خراوةتةة سةةر ئةةم راسةت      ى وردبيَزيشدا ئةطةر جوان لؤلة قورئانى ثري     

توشى بةَلاو موسيبةتيَك بوو،مالَ و سامان و مياَلةةكانى  ( خواى لةسةر بىَ سةالمى)حةزرةتى ئةيوب
شى هةروةك ؤر كاريطةرى هةبوو لة سةردلَ دةروونىو بووة مايةى ئازار ونةخؤتياضوون، ئةمةش ز

ى ؤحةزرةتى ئةيوب سةالمى خواى ليَبيَت توشى بةالوموسيبةتةكة بةوو بةة هة   :دةفةرمويَت(قرطبن)
مسننن الشنيطان    ننادى ربنه اننن    اذ ايوب واذكرعبدنا ]قورئان دةفةرمويَت .. شى بووؤئةوةشةوة تووشى نةخ

 [ الولني االلبناب   وذكنرى  منا وهبنا له اهله ومثله معهم رمحة بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب و
لةة   باس ببة ، كاتيَك بةانطى ؤسةرطوزةشتةى بةندةى ئيَمة ئةيوبيان ب (خ.د)ئةى ثيَغةمبةر: واتة. ص 

شةى و ئةازارى كةردووم ، ئيَمةةيش     ؤبيَطومةان شةةيتان تووشةى نةخ   : ثةروةردطارى كةردو وتةى   
شةنت و  ؤخ ؤاويَبى سةارد بة  ت رِاببةة  ئةةوة ئة   ؤى خة يَهةستة، بةث: دوعاكةاان طريا كرد و ومتان 



  

ئةوسا كةسوكار وئةهلةكةاان ثيَبةخشى وئةوةندةى تريش ، ئةوة رِةمحةت وميهرةبانى .خواردنةوة 
شةكان،ئاليَرةوة طرنطى ئيمان وبرِوا ؤهةمووخاوةن بريوه ؤتايبةتى بوو لةاليةن ئيَمةو، يادةوةريشة ب

ظ ؤكةة دةبيتةة مايةةى دَلدانةةوةى مةر      تيَدةطةين بة تايبةت بةرِوا بةوون بةة قةةزا وقةةدةرى خةوا،      
مااصاب من مصيبة ] : ية دةكات ودةفةرمويَتورئان بة ئاشبرا ئاماذة بةم راستوئارامطرتيى ، هةروةك ق

ها ان ذلك علن اهلل يسري ، لكيال تأسوا علن ما فاتكم وال تفرحنوا مبنا   أاالرض وال فن انفسكم اال فن كتاب من قبل ان نرب فن
تان ثيَش نةةهاتووة  ؤهي  بةالو رِووداويَك لة زةويدا، ب: واتة  حديد [حب كل ُمختال فخور تاكم واهلل الُيآ

مارمان نةكردبيَت ، ثيَش ئةوةى رِووداوةكةة ثةيَش بيَةت، ئةةوكارةش     ؤدا ت -لوح احملفوظ –كة لة 
ش ؤئةوى لة كيستان ضووة بةوةش دَلخ ؤن بؤئةوةى كة خةفةت نةخ ؤر ئاسانة، ئةمةش بؤخوا زؤب

. بايى خوش ناويَت  ؤبةطةورة زان ولة خ ؤغةرِرِا نةبن كة ثيَمان بةخشيون، ضونبة خوا كةسانى خ
من، ان امره كله خري، ان اصابه ضراء صرب فله خري، ان اصابه سنراء شنكر   ؤألمر امل اعجب ] دةفةرموىَ (خ.د)حةزرةت

                                                                                                                   . [ فله خري
ديندارى ِراس  وتةواو    

شخانةكان ؤذانة خَةلبى بةرةو نةخؤر بةكارديَت و رِؤماندا دةرمان شتيَبة زؤلة دنياى ئةمرِ     
نةوةن،ئيرت شىيةكانيان و بةتةماى شيفاوضاك بووؤرةكان عةوداَلى ضارةسةرى نةخؤوعيادةى دكت

رةى كة بة ضاكى ؤىو برِى ثارةى طريفانى دةضيَتة الى ئةو دكتؤهةر كةسةو بةمةزةنةى عةقَلى خ
ى دةنووسرىَ لة سةرى نووسراوة كة لة بةردةستى ؤئييجا هةموو دةرمانيَبيش كة ب.دةزانيَت 

ى ئيسالميش دا زؤلة ئاييى ثري.. رو صيدةالنى نةخوريَتؤمياَلدا دانةنرىَ وبة بىَ رِيَيمايى دكت
 ..               هةرواية

:ر شيفا دةكات ؤقورئان باسى دوو ج
             النحل [فيه شفاء للناس ] هةنطويية كة دةفةرمويَت: يةكةم

... شيةكانى تريش ؤنةخؤشىيةكانىدلَ ودةروون وتةنانةت بؤنةخؤقورئانة كةشيفاية ب: دووةم  
قد ]  هةروةها دةفةرمويَت، سراءاال  [ مننيؤقران ما هو شفاء ورمحة املوننزل من ال] هةروةك دةفةرمويَت

 .يونس  [موعظة من ربكم وشفاء ملا فن الصدور  جاءتكم
رِوشارةزاى دةويَت،بة تايبةت لة فةتوادان و ؤئةم قورئانةش بة هةمان شيَوة كةسى ثسثجا      

ت كةدةزطاى تايبةت فةتواى جةماعى ئيجتهادكردن دا، تةنانةت لةم زةمانةدا ثيَويستدةكا
 ....اريَبدا كار ببةن تيايداؤر لة هةموو بؤمةَلىَ ثسثؤدةرببةن،كة ك



  

ى ليَدةبيَت بةموفتى و ؤهى وا هةية ضوار الثةرِة دةخويَييَتةوة و شةيتان فوودةكات بة لووتياو خ    
و عام كردنىموسةَلمانان   كردنىخةَلبو قةتلَندا فةتوا دةدات، بة تايبةت كافرلةمةسةلة طةورةكا

ئةوةى ؤرى ناودارو ضاك وشارةزادا  بؤن دةطةرِيَني بة دواى دكتؤية بةرِاستى دةبيَت ضؤب هتد ،..و 
هةةروايش بطةةرِيَني بةة دواى زانةاى خةوا نةاس       .. شيةكامنان بةة ضةاكى ببةريَ    ؤضارةسةرى نةخ

ئةطةر خوا نةخواسةتة فةةتواى   يرانة دواى فتواى ئةم و ئةو نةكةوين، ضونبة ؤوشارةزادا وهةروا ك
.                                                                             سةقةت و هةَلةمان وةرطرت ، نةك هةر دنيا بةَلبو ئاخريةتيشمان دةرِوات 

وة و ضى يان  بيخويَييةؤخؤب ك كتيَبيَك نةناردة سةر زةوى تاخةَلبى قورئانىو ؤخواى طةورة ب      
  تيَطةيشنت ثةيرِةوى ببةن؟ 

ى ؤئةوةى هةر شتة َاتة جىَي خ ؤستادا ناردى ؟؟ ديارة بؤبةطةورةترين وليَهاتووترين مام ؤب      
....                                   ن بة كارى بهيَيني ؤو فيَرمان ببات ض

نيَك كة خوا كردبيَتى شةيتان هةولَ دةدات بة هةر فةرما) دةَليَت  جا هةروةك ئيمامى ئةوزاعى      
  ل(..)ةوى تيا ببريَت، يان كةةم تةرخةةمى تيةا ببريَةت    قاردا بيبات ، وا ببات كة زيادةرِدوو ئة

                        ..وهبة الزحيلن. د(عتدال فن التديناال
مى ببةات و هةميشةة   ظيش حةزى بةوةية، كةة زيةادةرِةوى يةان كةمتةرخةة    ؤديارة نةفسى مر      

يان شويَن بةرنامةى خوا دةكةةون و دةيانةةويَت   ؤكةسانيَك هةن خراث بريدةكةنةوة و بة كةيفى خ
... ين كةوتةى بةرنامةى خوا بيَةت  ؤكة بةرنامةى خوا بة ئارةزووى ئةوان بيَت، نةك ئارةزوويان ش

من احدكم حتن يكون هواه تبعا ملا ؤال ي)هةر زوو فةرموويةتى  (خ.د)كة ئةميش ئاشبراية نابيَت و حةزرةت 
                                                                  (..    ابو نعيم والطربانن -حديث حسن صحيح( ) جئت به
واتةضةند خراثةة عةبةديَك كةة بةنةدةى هةةواو       ( بئس العبد عبد هوى يضله ) هةروةها دةفةرمويَت      

 : تيَويان دةفةةرم ( ئةمحةد)و(ترمذى. ) و سةرطةردانى ببات كة سةرى ليَ بشيَويَيىَئارةزوويةك بيَت 
ر ؤبةة رِاسةتى ئةةوةى ز   :واتةة  ئةمحةةد ( ان  ا اخشن عليكم شهوات الغي فن بطونكم وفروجكم ومضالت الوى  )

دةترسم تووشتان ببيَت هةةواوئارةزووى سةةرطةردانبةرى ورط و عةورةتتانةة، لةة طةةلَ هةةواو       
ئييجا هةر شتيَك كةسيَك بيهيَيىَ و فةرمانى خواو ثيَغةمبةرى لة سةةر  ... رةزووى سةر ليَشيَويَيةر ئا

                                                                                                    ..  خبارى و مسلم( من احدَ فن امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) نةبيَت بيدعةية و دةدريَتةوة بة سةر ساحيَبةكةيدا



  

هةةر  : منوونة ؤى قورس دةكات وحةزى لة زيادةرِةوية بؤظى وا هةية شت لة سةر خؤومتان مر     
كةسانى وا هةبوون كة دةيانويست تةةركى دنيةا ببةةن و ذن نةةهيَين و      (خ.د)لة زةمانى ثيَغةمبةردا

ر بة توندى سةرزةنشتى كةردن و ئةةو   ؤريى كردن وزجَلةوط(خ.د)ذو بب،حةزرةتيشؤهةميشة بة رِ
 .                   دةرطايةى ََ داخسنت

رد لة بارةى و ثرسياريان ك (خ.د)ضةند كةسيَك هاتية ماَلى حةزرةت )بوخارى دةطيَرِيَتةوة كة       
و  لةة كةوىَ   يةكةيةوة ، كة وةاَلميان درايةوة ، بةكةميان زانىو وتيان ئيَمةة عيبادةت و خوا ثةرست

هةموو شةةو  :!ش بووة ،يةكيَبيان وتى ؤثيَغةمبةرى خوا لة كوىَ ؟ئةو خوا لة طوناهى بةرودواى خ
ذوو دةمب و هةةرطيز نايشةبيَيم ،   ؤذىَ بةة رِ ؤهةةموو ر : شةو نويَةي دةكةةم، يةةكيَبى تريةان وتةى      

، ناردى بة دواياندا  يان طيَرِايةوةؤكة حةزرةت هاتةوة وب! مييش هةرطيز ذن ناهيَيم :سىَيةميان وتى
بة خوا من لة هةمووتان زيةاتر لةة خةوا دةترسةم      ! ئيَوة بوون ئاواو ئاواتان وت؟: وثىَى فةرموون 

ذووش دةمب و دةشةى شةبيَيم ،شةةو نويةي دةكةةم و      ؤوثاريَزكارم  ، بةةَلام لةطةةلَ ئةوةشةدا بةةرِ    
(..            دةشخةوم ،ذنيش ديَيم ، جا هةركةس لة سونيةتىمن البدات لة من نىية

ى لةةم  ؤة كةسةةر طوزةشةتةى خة   (عبداللةى كورِى عةمرى كورِى عةاص ) منوونةيةكى تريش ،  
ذوو ؤبةةردةوام بةة رِ  : كة من وتومة (خ.د)هةواَليان دا بة ثيَغةمبةر : بارةيةوة باس دةكات و دةَليَت

بةةَلىَ وتوومةة   :ش ومتشةتى وات وتةووة؟ميي   ؤت:ى فةرمووم يَث.. دةمب و بةردةوام شةو نويَي دةكةم 
ذوو ؤئةوة طرانة و نةاتوانى ، بةة رِ  :)دايك و باوكم بة قوربانت بيَت ئةى ثيَغةمبةرى خوا فةرمووى 

ذوو ببةة وهةةر ضةاكةيةكيش بةة     ؤذ  بةةرِ ؤبةو بيشبيَية، بيوو وة شةو نويَييش ببة ، مانطى سىَ رِ
                                     (...        ذوو ببىؤدةقاتة ،ئةمةش وةك ئةوةية بةردةوام بةرِ

ذووى ؤذوو ببةة كةة ئةةوةش رِ   ؤذىَ بةرِؤذ نا رِؤباشة رِ:من لةوة زياتردةتوامن ،فةرمووى : ومت      
 ..               ذووةؤو باشرتين رِ(سةالمى خواى ليَبيَت)حةزرةتى داوودة

لةة رِيوايةةتيَبى تريشةدا ثىَةى      !لةةوة ضةاكرت نيةة    :من ضاكرت لةوة دةتةوامن ،فةةرمووى   :ومت     
ذوو ببة وَةوةو شةونويَي ببة ،ضةونبة بةة رِاسةتى الشةةت هةةقى لةة       ؤناوبةناو بة رِ)دةفةرمووىَ 

سةرتة و ضاوةكانت هةقيان لة سةرتةو مالَ و مياَلت هةقيان لةة سةةرتةو ميوانةةكانت هةةقيان لةة      
ونبة ضةاكة بةة دةقاتةة وةك ئةوةيةة     ذوو ببيت ضة ؤذ بةرِؤئةوةندةش بةسة كة مانطى سىَ رِ سةرتة،

وتارى ئةدا ثياويَك بة ثيَوة لةة بةةر   (خ.د)كاتيَك ثيَغةمبةر )منوونةيبى تريش . ذووببيتؤهةميشة بةرِ
ةو نةةزرى كةردووة بةة    (ابو اسرائيل )ناوى :ثرسيارى كرد؟وتيان  (خ.د)هةتاو وةستا بوو،حةزةرت 



  

ذووش بيَت ، ؤة نةكات و تةنها زيبرى خوا نةبىَو بةرِ، نةضيَتة بةر سيَبةرو قسبىَو دانةنيشىَوثيَوة 
و قةيياكةة   قسةة ببةات و ، بضةيَتة بةةر سةيَبةرو ، دانيشةىَ      :ى بَلةيَن  يَث)فةرمووى (خ.د)حةزرةت 

تةوة سةةر  ؤحةزرةت لة ضةند فةرموودةىرتيش دا جةختى كرد. َارى(ذووةكةى تةواو ببات ؤرِ
تياضوون  ئةوانةةى كةة تونةدرِةوى دةكةةن لةة      : واتة ، (نهلك املتنطعو) ئةو مةسةلةية و دةفةرمويَت

 ... شويَييَبدا كة ثيَوست بة توندى ناكات ، سىَ جار ئةمةى دووبارة كردةوة
ر دراوة ، هى وا هةية بة دييدارى دةزانيَت كة ئةةو رِوخسةانة   ؤديارة لة ئيسالمدا رِوخسةى ز     

  يقبل رخصة اهلل عز وجل كان علينه منن االثنم مثنل جبنال      من  )دةفةرمويَت(خ.د)ية حةزرةتؤوةر نةطريَت ، ب
 ... خوا وةرنةطريَت بةهيَيدةى شاخى عةرةفة طوناهبار دةبيَت هةرضى رِوخسةتى: واتة (عرفه
يا ايها الناس، اياكم والغلو فن الدين ، فانه اهلك منن كنان قنبلكم     ) لة فةرموودةيةكى تريش دا دةفةرمويَت     

خةَلبيية ئاطادار بن زيادةرِةوى مةكةن لةدييدا، بةرِاستى طةالنى : ئةمحةد ونسائى واتة ( الدين الغلو فن
   ...يَوة زيادةرِةوى لة دييدا لة ناوى بردن ئثيَش 

 :منوونةيةك لة زياد ِر وى طةالنى ثَيشوو       
ك بوونةةوة  طاورةكان دواى سةردةمى حةزرةتى عيسا سةالمى خواى ليَبيَت بةنيازى زياتر نزية      

يشت ؤناغيَبدا رِؤلة خوا رِةهبانيةتيان داهيَيا،كة ذن نةهيَين و تةركى دنيا ببةن ، ئةمةش بة ضةند ق
و سةةةرةجنام سةةةرى لةةة سةةةرطةردانى و سةةةر ليَشةةيَواوىيةوة دةرضةةوو، قورئةةان لةةةم بارةيةةةوة  

                                 :دةفةرمويَت
وجعلنا فن ذريتهما النبوة والكتاب ، فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقون ، وقفينا بعيسن ابن منريم  ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم ] 

واتيناه االجنيل و جعلنا فن قلوب الذين اتبعوه رافة ورمحة و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم اال ابتغاء رضوان اهلل فما رعوهنا  
بيَطومةان ئيَمةة نةوح    :واتةة    ...احلديند   [ثري مننهم فاسنقون  حق رعايتهنا فاتيننا  النذين امننوا مننهم اجنرهم وكن       

وئيرباهيممان رِةوانة كردووة، لة نةوةكانيشياندا ثيَغةمبةرايةتى وكتيَبى ئامسانيمان دابةزاندووة ، جةا  
  .الربوونربةشيان خوانةناس وؤتةبةرو زؤانيَبهةبوون كة رِيَطةى هيدايةتىطرتلة نةوةكانياندا كةس

تةايى زجنةريةى ئيسةحاقى    ؤدوا بة شويَن ثيَغةمبةراندا ثيَغةمبةرانى ترمان رِةوانة كةرد ، ك لةوةو      
زو ميهرةبانيمةان  ؤكورِى ئيرباهيممان هيَيا بة عيساى كورِى مةريةم ،ئييجيليشةمان ثيَبةخشةى ، سة   

يان لة دنيا لةدَلى ئةوانةدا كةشويَيى كةوتبوون دابني كرد  ، بةاَلم ئةوان رِةهبانيةت و دوورة ثةريَز
كردة ثيشةيان ، وةنةبيَت ئيَمة ئةةو حاَلةتةةمان لةسةةرفةرز كةردبن ،بةةَلبو تةةنها بةدةسةتهيَيانى        



  

رِةزامةندىخوامان ََ داواكردبوون،كةضىئةوان رِةهبانيةتيان بةضاكىثةيرِةو نةكرد،ئيَمةش ثاداشتى 
 .. ربةيان الرولةويَر بوونؤئةوانةمان دايةوة كة باوةرِى رِاست و دروستيان هةبوو، هةرضةندة ز

 !كة نارطريى مايةى ناساغىية
ةخيَزان وثةيوةندى نيَوان ئةندامةكانى، تاميةالَ بةة   ب رى داوةؤز زى ئيسالم طرنطىؤئاييى ثري        

لةيةدا ثةةروةردة ببيَةت ودوور بيَةت لةكةةنارطريى     ؤدلَ ودةروونيَبىطةشةوة لةوكومةةَلطا بضةب  
ظةدا كةة   ؤيةةكانى تةر، ديةارة تةمةةنى ميةاَلى لةة مر      يةة دةروون  شىؤو نةخ يىؤخؤوخ(ئييجزاليةت)

َلةة  ؤمياَلى هةموو طيانلةبةةرةكانىرت، ئةمةةش لةبةةر ئةةو رِ     ساَليَبةو زياترة لة تةمةنى()نزيبةى
 ؤهةةبيَت بة  (كةافى )طرنطةية كة دةيبييىَلة داهاتوودا كة ثيَويست بةوة دةكات ماوةيةةكى تةةواو   

نيةتى هةةَلس وكةةوت ومامةَلةةكردن لةطةةلَ     ؤريَبدا ، بةتايبةت ضة ثةروةردةكردن لة هةموو بوا
 …بةرامبةردا 

ى بطريَةت و هةوَلبةدات   ؤخة ؤظ هاوةَلى ضاك بؤلة ئاييى ئيسالمدا طرنطى دراوة بةوةى كةمر      
سوودى  ليَوةرطريَت  ، نةك هةر ئةوةندة بةَلبو تيَبةةلَ بيَةت بةخةةَلبى و دانةةبرِيَت ليَيةان ،جةا       

ندىَ نارِةحةتى تووش هات لة كةسانيَبةوة كة ناتةةواو والرولةةويَر بةوون ئةارام بطةرىَ      ئةطةر هة
من النذى  ؤاملن  ) : يتؤدةفةرم (خ.د)ضونبة بةو ئارام طرتيةخيَرى طةورةىدةست دةكةويَت ثيَغةمبةر 

ئةو بةرِوادارةى كةة   :  واتة  (  خيالط الناس واليصرب علن اذاهم ال من الذىؤخيالط الناس ويصرب علن اذاهم خري من امل
تيَبةلَ بة خةَلبى دةبيَت وئارام دةطريَت لة سةر ئةو ئةزيةت وئازارةى كة ليَيانةوة تووشى دةبيَت  

 ..                                                         باشرتة لةو برِوادارةى كة تيَبةلَ بةخةَلبى نابىَ و ئارام ناطريَت
 ش ثاش ضواردة سةةدة راسةتى ئةةم مةسةةلةيةى سةةملاند،زاناى دةروونياسةى      زانستى سةردةمي    

طةرتن و   كةرد لةسةةر كاريطةةرى هةاورِىَ     رىؤَلييةةوةى ز ؤليَب( ليون ئةيسةني بةريط  )ئةمريبى
َلييةةةوةى كةةرد ؤتاقيبردنةةةوة و ليَب( ليةةون)خةةةَلبى لةسةةةر تةندروسةةتى ، دكتةةور  تيَبةةةالوى

ساَلدا، طةيشتة ئةو ئةجنامةى كةة رِيَةيةى    ؤنيا لة ماوةى نرؤكةس لة وياليةتى كاليف()لةسةر
ى ؤشةطرين، هةروةها بة ؤرترة لةو كةسانةدا كة هاوةَليان نية و تيَبةلَ بة خةَلبى نابن وطؤمردن ز

                                    ..                           كى دةبنؤشيةكانى دلَ و شيَرثةجنةو دوودَلى وخةمؤدةركةوت كة ئةوكةسانة زياتر تووشى نةخ
مةةَلطا و  ؤظ دانةةبرِيَ لةة ك  ؤذطارى دةكةات كةةمر  ؤَلييةوةكانىيةوة ئامؤية لة ئةجنامى ليَبؤب     
                              ..                                                       شةةى بةةة سةةةربةريَت  ؤش و دوور لةةة نةخؤشةةةطري نةةةبيَت، تةةاوةكو بتةةوانىَ ذيةةانيَبى خةة  ؤط



  

ى باش دةزانىَ كةضى ؤخ ؤظى بة ديهيَياوة ولة نةبوونةوهيياويةتية بوون بؤى مرؤبةَلىَ خوايةك كة خ
                                                           ..امللك ( طيف اخلبريلاال يعلم من خلق وهو ال ) لة بةرذةوةندى ئةم ئادةميزادةية

َلييةةوةى كةرد لةسةةر    ؤليَب( جيمس هاوس)ى ميشيطان لة ئةمريبا زاناى ئةمريبى ؤلة زانب     
مةَلايةتيةكانيان باش نية بةرِيَةيةى  ؤى دةركةوت ئةوانةى تيَبةلَ نابن وثةيوةندية كؤكةس وب()

و لةة  مةَلايةةتيان دامةةزراوة   ؤلة سةدا دووسةد وثةجنا زيةاتر دةمةرن لةضةاو ئةوانةةى كةةبارى ك     
 .                                                                                   ثةيوةنديانا ئاسوودةن

لةة  ( ليةزا بريكمةان  )رة ؤدكتة  ئةمريبى خاياندزاناى ئافرةتى ساَلى ؤلة ديراسةيةكى تردا كة ن      
رنيةةا ؤسةةةر بةةة كاليف رنيةةا لةسةةةرحةوت هةةةزار كةسةةبردى لةةة سةةةر ديَيةةةكىؤى كاليفؤزانبةة

شةطرين لةسةدا دووسةةدة لةضةاو   ؤخيَزانيان نيةو ط ىدةركةوت كةرِيَيةى مردنى ئةوكةسانةىؤب
 .                                                                             دةبن ئةوانةى كة بارى خيَزانيان باشة وتيَبةلَ بة خةَلبى

وخيَروضةاكةكردن ئةمانةة هةةمووى     خةَلبى كردنى مةَلطاوهاوكارىؤبوون بة كبةَلىَ تيَبةلَ       
ش بيَةت،  ؤو تةنانةت زوو ضاك بوونةوةية ئةطةةر كةسةيَك نةةخ    شىؤمايةى تةندروستى باش ودَلخ

مةةَلطا دانةةبرِيَت و   ؤش، تةا لةك ؤر دراوة بةة سةةردانى نةةخ   ؤية دةبييني لة ئيسالمدا طرنطةى ز ؤب
ي يَة ى رِادةطريَ لة قيامةتةداو ث ؤةرموودةدا هاتووة كة ثةروةردطار بةندةى خزووضاك ببيَتةوة، لة ف

ثيَويستت بةة ئةاو    ؤخواى طةورة كةى ت: ئةويش دةَلىَ! دةفةرموىَ داواى ئاوم ليَبردى نةتدامىَ ؟
فاَلنة بةندةم داواى ئاوى ليَبردى نةتداية، ئةطةر : ثةروةردطاريش دةفةرمويَت! بووة تامن بتدةمىَ؟

داواى خةواردمن ليَبةردى نةتةدامىَ ،    : ئييجةا دةفةةرموىَ  ...يةتىَ لة الى من وةرت دةطرتةوة بتدا
! ئةةويش دةفةةرموىَ   ! كةى ثيَويستت بة خواردنة تامن بتةدةمى؟  ؤئةويش دةَلىَ ئةى ثةروةردطار ت

 مةن وةرتدةطرتةةوة ئةةى    الى و نةتدايةة ، ئةطةةر بتدايةةتىَ    فاَلنة عةبدم داواىخواردنى ليَبردى
ش دةكةوى تةا  ؤكةى نةخؤثةروةردطار ت ئةى:ئةويش دةَلىَ،الم ؤش كةومت نةهاتى بؤعةبدةكةم نةخ

 !                                          الت؟ ؤمن بيَم ب
 ، لةةالبووم ميةى   شبةوت ئةطةر سةردانت ببرداية ئةةوا ؤخواش دةفةرموىَ فَلانة عةبدم نةخ      
كىَ طوىَى لةمةبىَ كةمتةرخةمىدةكات لةو بوارانةدا ؟ديارة ئةمة ،  ووالى من بهاتيتاية وابؤوةك ب

زانايةان لةة ئةةجنامى    . شةكةش وئةوةش كة سةرى ئةداتؤهةر دووالمايةى خيَرو بةرةكةتة نةخ ؤب
رةوة طةيشةةتية ئةةةو رِاسةةتية كةةة ئةةةوةى كةةارى خيَروضةةاكةدةكات كاردةكاتةةة ؤَلييةةةوةى زؤليَب

دا،هةروةهائةو يشةةةؤيةةةاتر دةبيَةةةت لةةةة بةرامبةةةةر نةخ وبةةةةرطرى ز مةناعةةةةى سةةةةرجيهازى



  

ماددةى تةفتةسةني   شى خيَركردنةكةوة سثَلىؤدةروونى و خ ئارامى ضاكةكةروخيَرخوازة لةئةجنامى
شةةى، لةةة ئةةةجنامى ئةةةم   ؤبةةات دةكةةات و دةيثةةاريَزىَ لةةة نةخ ؤدةردةدات كةةة بةةةرطرى ميبر

تةر   كةسةانى  ش خيَر ببةات ويارمةةتى  ؤكة نةخذئاوا وابةضاك دةزانن ؤرِ َلييةوانةوة ، زانايانىؤليَب
ر ؤئةم رِاستيةش دكت.. بدات كةبةمةش دةزطاى بةرطرى لةشيان بةهيَز دةبىَ وزووتر ضاك دةبيةوة 

 ش كةدذايةتىيةةكرتيان دةكةرد،داواى  ؤجةةخت دةكاتةة سةةرىوجاريَك دوونةةخ    ( دين اورنيسن)
. رتى ببةن تةا زووتةر ضةاك ببيةةوة    ئةوى تريان بشواو هاوكارى يةك ليَبردن كة هةريةكيان جلى

داوومرضناكم  : )تيَدةطةةين كةة دةفةةرموىَ    (خ.د)ليَرةوة طةورةيى ئةةو فةرموودةيةةى حةةزرةت   
سةيلةى  )ىؤيان دةفةةرم .. شةكانتان بة خيَرو سةدةقة كردن ضارةسةر ببةنؤنةخ:  واتة(بالصدقات

حممند  / ثبنت علمينا   )ثةرِاوى. (..رةحم وسةردانى خزم وكةس وضاكة كردن دةبيتة مايةى تةمةن درييى 
                   (.... ل ( املهندس علن غامن الطويل/الشخصيةاملغناطيسية ) و( كامل عبدالصمد 

 شى وز رد خةنة مايةى لةش ساغيةؤرووخ
شىو زةردةخةنة و هانى موسةَلمانان دراوة كةة هةميشةة    ؤلة ئيسالمدا طرنطى دراوة بة رِووخ     

يةان حسةاب   ؤكراوة  بن بة رِووى خة َلبىدا ، كةة ئةمةةش بةة ضةاكة و خيَةر ب     رِووطةش و رِوو
هةميشةة  (خ.د)هةروةها حةةزرةت   (اخيك صدقة  هتبسمك فن وج) دةفةرمويَت (خ.د)دةكريَت ،ثيَغةمبةر

 ..                         ن وبىَ هيوا نةبووةؤزةردةخةنةى لةسةر ليَو بووة وهةرطيز رِووطرذ و م
ظ لة دنيةاو لةة قيامةتةدا    ؤمر ؤشىية بؤضى ئيسالم فةرمانى ثىَبدات مايةى خيَر وخديارة هةر

َلييةوةيان كرد لة سةر رِووخوشةى و  ؤمةَلايةتى ئةمريبى ليَبؤمةَليَك زاناى دةروونى وكؤ،ئةوةتا ك
ظ  لةة بةرامبةةر   ؤمةر  تةندروسةتى  رِووطةشى و زةردةخةنة و رِايانطةياند كة دةبيَتة مايةى ثاراستيى

ثةاش  (نؤجيمس ئةريبسة )دكتور ئةمريبى دةروونياسى زاناى هةروةها ....شيةكانى سةردةمداؤةخن
مةلَ بوون وكردبوونى بة سىَ ؤكةس كةلة ضني وتويَية جياكانى ك()ر لةسةر ؤتاقيبردنةوةى ز

ئةوانةى كة زةردةخةنةيان نية ، ئةوانةى كة لةة هةنةدىَ كاتةدا زةردةخةنةةيان هةيةة،      ) طروثةوة 
لَ و ؤر طورج و طة ؤيةم زيَمةَلى سؤرِايطةياند كة ك(وانةى كة هةميشة زةردةخةنة لة سةر ليَويانةئة

رة ، وة رِايطةياند كة ئةو كةسانة زياتر كاردةكةنةة سةةر   ؤيان زؤتةندروستيان باشة و برِوايان بة خ
   .خةَلبى بةرامبةرو دةتوانن قةناعةتيان ثيَببةن



  

شةى فشةارى خةويَن و    ؤو رِووطةشةن ئةوانةة دوورن لةة نةخ    كةسانةى دةم بة زةردةخةنة ئةو
هةةمان   ل . كسجني وةردةطريَت ودلَ وجطةريشيان باشرت كاردةكةنؤسوود لة ئباشرت  ميَشبيان
                . سةرضاوة
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